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ভমিকা । 
আজ কাল হিন্দুর মধ্যে শাস্্রবিহিত ক্রিয়াকাণ্ড অনে 

হশে ধিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি যাহা প্রচলিত 
আছে ও নিষ্ঠাবান হিন্দু গণ যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, 
তাঙ্ছাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনভিজ্ঞতা বশতঃ 
অনেকেই ক্রিয়াৰিশেষের দ্রব্যসত্গ্রহ উচিতমত ও উচিত 
সময়ে করিতে না পারাতে উপস্থিত কালে বড়ই ব্যতিব্যস্ত 
ও বিপন্ন হইয়া পড়েন, এবং তাহাতে কার্যেরও বিশৃঙ্ঘলতা 
ঘটে | আমি এইরূপ ঘটনার বিষয় অনেক শুনিতে পাইঃ এবৎ 
কয়েকটি প্রতাক্ষও করিয়াছি; এই অসুবিধার কিয়দংশও 
'দরীকৃত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি “আয়োজন” নামক 
এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি হিন্দুসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করি- 
লা | দেবাচ্চনবারিধি সর্বমতকর্মপদ্ধতি ও সত্রতমালা 
প্রভৃতি কতিপয় মুদ্রিত পুত্তভক এব এতদ্দেশে প্রচলিত কতি- 

পয় হত্ডলিখিত পুথি অবলম্বনে এই পুহ্তভকখানি সঙ্কলিত 
হইয়াছে । ক্রিয়াকর্ে কেবল দ্রবাসতগ্রহ ব্যতীত অন্যান্ত 
বিষয় অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের মোটামুটি ব্যয় নিরপণ করিয়া 
পদ ওয়া "যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় তত্তদ্বিষয় সম্বলিত করিয়া এই 

' পুস্তকের একটি পরিশিগ্উভাগ বিরচিত হইয়াছে | যেষে 
যিষয়ের দ্রবাসংগ্রহ বিবরণ লিখিত হুইয়াছে, স্চীপত্র পাঠ 
করিলৈই ত্বাহা জানিতে পারিবেন! পঠকের "সুবিধার 

জন্তু সুীভাগ বর্ণানুক্রমে বিন্তস্ত হইয়াছে | 
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ছাপা শেষ হওয়ার পর কয়েকছি স্থল ভ্রমপূর্ণ ও দুর্বেধেয 
পররিদুষ্ট হওয়াতে তত্তদ্বিষয়ের সংশোধন পুস্তকের গ্রথমাহ- 
শেই “বিশেষ দ্রব্য” স্থলে লিখিতণহইল এ 
এই পুস্তকের লিখিত বিবরণ' সকল ধাঁহা্দের সম্যক 

*বিদিত ও অভ্যন্ত আছে, ইহা দারা ,*ভাহাদের কোন 
সাহায্য হউক বা না হউক, কিন্তু যাহারা সম্পূর্ণ বা আৎশিক 
এতদ্বিষয় অবগত নহেন, প্রতাত ভীহাদিগেরই যে কতকটা 
উপকার হইতে পারে ইহাই আমার বিশ্বাস 1 অন্তএব কি 
নিক্ঘশেণী কি উচ্চ শ্রেণী সকল হিন্দু মহে।দয়ের নিকট নিবে- 
দন এই ঘে তীহারা নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহপঞ্জিকারন্যায় পুস্তক 

খানি ধরে ঘরে রাখেন । 

পরিশেষে পুননিবেদন এই যে,এই পুস্তক খানিতে 
কেহ কোন ভ্রম বা অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইলে তাঙ্া 
অন্থুগ্রহ পুর্ন্বক আমাকে লিখিয়া জানাইবেন, যদি কখনও 

ইহার দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ করিতে হয়, তখন এ সকল স্থল 
সংশোধিত হইবে? অলমতিবিস্তরেণ | 

ডিগ্রাম। (রৎপুক্) ৰ 
রর শ্রীযদনমোহন শর্মা 1 
১জাি১ ১৩০১ । | | 
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“আয়োজন” অন্বন্ধে পণ্ডিতপণের অভিমত | 

মামি মদন বাবুর প্রনীত “আয়োজন” খানি দেখিয়াছি, আহাতে আমার 

বিশ্বাস, অবিলঘ্ধে এই পুস্তক বিক্রী হইবে অভাব বশতঃ পুন স্ 
করিতে হবে ।' ৰ 

এভদ্দেশে বাঞ্নিকা্া বাবসাধী অনেক লোক; তন্মধ্যে অধিকাংশ 
সংস্ক শানভিজ্ঞ | ' ইক্্তরা অভি যক্তসহকারে আয়োল্জন ওহ করিবেন । 
সংপ্কতজ্ঞ যাজকমধ্যেও অনেকে অনায়াসে প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত এই 

পুস্তক লইবেন। এমন কি, ব্ষিয়ী যঙ্তমানপণও এক এক খানি ক্রয় করিয়া 
গ্বছে রাখিতে ইচ্জব ক হইবেন। 

এই “আয়োজনে” কিকি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, ভূমিক1 ও চ্চী পাঠ 

করিয়া সকলে তাহা অবগত হইবেন, ইত্তি ১৩০১ সাল ছার্খ ৩7 । 

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্শা তর্কবাগীশঃ 
গ্রাম বরইবাড়ী। 

(রা্পুব) 

আমরা “আলে।জন” খানিকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিলাম । কারণ 

তাজ কাল কালক্রমে হিন্দু-শাস্ত্রের চচ্চ প্রায়শই অর্তহিভ' অমদয়েই 
হউক বা যে কোন কারণেই হউক বিদেশীয় বিদ্যাতেই সংপ্রতি সকলেরই 
যোলকলা অন্থরাগ, অথচ সেম অবস্থাতেও স্বধন্মাচরণে এখনও অনেকেই 

প্রে।দৃযুক্ত আছেন; কিন্তু ভান্ুশব্যক্তির সম্বদ্ধে অবিজ্ঞাভ বিষয়ের আয়োজন 

বলা করা যে কতদুৰ সম্ভব তাহা! বলা বাহুল্য ।--তাই বোধকপিঃ এই 

আয়োজনে" সে প্রয়েেজন অবশ্ঠই পূর্ণ হইবেক সন্দেহ নাই । আমরা, 

আশাকরি, এই পুল্তকের প্রচারবাহুল্য হইয়! ক্রমশই পরিমার্জিতরূপে 
পুস্তকের স্বনামলার্ধক হউক ইতি। 

শীগুরুচরণ চক্রবর্তী শ্রীকৈলাসচত্দ্র কাব্যতীর্থ 
৪ পরদালী | বরইবাড়ী, রূংপুক। 

শ্রীবৈকুপ্ঠনাথ ভট্টার্ধাঃ * 
জহটু। 





অঠাজাক্্য 

আলনাদি 

আহতবস 

কুশবিকা 

গন্ধ 

খটকা 

জাদশব্রীপ্ছি 

দশোপচার 

দশাঙগধুপ 

নবপন্তিকা 

নান্দীমুখ 

পুষ্পপাত্ত 
পঞ্চপর্লুব 

পঞ্চকষায় 

পঞ্চরতু 

পঞ্চগব্য 

পঞ্চামৃত 

এ ছুর্গাবিষয়ে 

উন্যান্যাজ 

কোজাপর 

লুচীপত্র | 

পথম অধ্যায় । 

জ্ঞা গ্কর্ধণ | 

শু 

37৮ ৮ ত্হা ০ 

কফ 

পঞ্চগুত্িক 

পঞ্চশন্ত 
পঞ্চোপচার 

প্রশন্তিবন্ধান 

বিশেষাধ্য 

বাক্ষণবরণ 

বলির প্রমাণ 

তোজ্য 

মহাক্গাীনসামগ্রী 

যোঁড়শোপচার 

মোড়শাঙ্গধূপ 

ষড়ন্ধূপ 

সামান্তাধ্য 

সঙ্কল্পলামণী 

সর্ষবোৌষধি 
সংক্ষেপ হোম 

সাধারণ শ্রাদ্ধসা মগ্রী 

৩. সম্তমততিকা 

দি তযা়। 
দেবা্চনা। 

দ্ধ 

১৬ 

বনছুর্গ! 
বানু, 

১১ 

১$ 

ঠক 

১০ 



' কাটি পৃল্জা। 
কার্তিক 
কুফকুমার 
গণেশ 
গোবদ্ধন 

গজ, 
চণ্ডী 
চন্দন যাত্র! 

স্বরপূজ! 
জন্মতিথি 
জন্মাষ্টমী 
ছুর্গোত্সব 
ঘাদশব ত্র! 

দক্ষিণাফনোৎ্সব 
দে1লধাক্রা 
লবশন্ডোৎসব 

পাশ্সপরিবর্তন 

প্রাবরণোত্সন্ 

পৃস্যাভিষেক 

বিজয়ো্সব 

য় পাশল 
অধিবাস 
উপনয়ন 
শার্ভাধান 
ছুড়াকরণ 
হন কল্ধ 

ন্ীক্ষা 

বিশ্বকন্ণ 
আত্তদ্বিতীয়া 
মনসা 

মক্রলচঞ্জ 

মদনভঞ্জিকা 
রখযান্জা 
রখোঁৎসর্গ 
ব্লাশযাশ্র! 

শীতলা, 
শম়নোহলসব 

ফোড়শমাড়ৃকা 
চর্ম 
মত্যলারায়ণ 
সরস্থ'তী 
স্তিকাষগী 

স্বানঘা ত্র 

ক্ষেত্রপাল 

তৃতীয় অধ্যায়। 
দশকর্খ্ব ৷ 

৩৪ 

৭ 

৫ 

৩৩ 

৩ 

২ 

৮০ 

নামকরণ 
নিচ্ষানণ 

পুসবন, 

বিবাছ 
যেদার্ত 
সীমন্তোন্নষ়ন 

৮৬ 

৯৭ 
ম 

১১ 
ডি 

নও 

২ 
১৭ 

১৮ 
২ 

২১ 
২৬ 

২২. 
১৮ 

২১ 
২৩ 

ওক 
ও 

৬১ 

স্ 

শু২ 



অস্বখবৃক্ষ গুতিষ্টা 
অঙগপ্রয়শ্চিত্ত 
ভাদ্যশ্রান্ধ 

একোদিইশ্রণুদ্ধ 
গঙ্গায় মস্থিক্ষেপ 
চপানধেমুদান রর 

মা বৈতরহী 
নিচশাহ 

শাক্ষয় ভূ'ত'য় 
অরণ্যষ্ঠী 

* অঘোরচতুর্দশী 
ছল্পসংক্রাস্তি 
অশৃন্ত শয়ন দ্বিতীয়া 
অনস্তব্রত 
আলোকামা বস্তা! 
আরোগ্য সপ্তমী 
আমলকী দাদশী 
'আদরনসিংহাসন 
আইও সংক্রান্তি 
উখ্ানৈকাদশী 
উ্গামাহেশ্বক 

উ মাচতুর্থী 

খহিপঞ্গমী 
কলাছড়া , 
কার্তিকেন 

চতুর্থ অধ্যায় । 
জঠাদ্ধকাণ্ড | 

৪৯ পর্ণনরদাহ 
৪১ পার্বণঞ্জ [হন 
৪ পুরকপিগুদান 
৪৮ বৃষোৎসর্গ 
৪০ ব্যবস্থা 
৪৮ মৃতের দাছকর্্ 

৩৯ মাসিক, যাম্মালিক 
৪৮ যোড়শ 

সপিত্তীকরণ 

পঞ্চম অধ্যায় । 
ব্রতমালা | 

১ নৃমিংহ চতুর্দশী 

৫২ নাগপঞ্চম 
রী নিভ্যষষ্ঠী 
৫৯ নিজ্জলৈকা দশী 
৬৩ পিপীতকী দ্বাদশী 
৫৩ পুস্পদোল. 

২ পৌরমাসী 
৫৬ ফলসংক্রাস্তি 
৫৮ ফলদানত্র ত 

৬৯ ব্রতশ্রতিষ্ট! 
শখ, বামনদ্বাদশী 

৫৬ বিধানসপ্পমী 
৬০ বীরাষ্টম 
৬২ বুধাষ্টমী 

৫৩ বৈশাখচম্পক 
৬৯ ভূতচতুর্দীশী 
৫৬ মনোরথ ছিতীয়া 

২ 
২. 
৬২. 
৬২ 
১১ 

৬২ 
৬১৮৮ 

৪ 

৬. 

৩ 

৫৭: 
ও 

৬ 

৬৮ 

৫৫. 

৬২ 



11%” 

রি 

অনশোরথ ৬ 
কালিফা ত্বত্ত ৫৫ মধুসংক্রান্ি এ 
কুট ৩ খঙ্গলবার ৫৯ 
চ/তুর্মীস্য ৬৩ যানচতুর্খা ৪৫. 
জলসংক্রান্তি ৫১ রাধাষ্টম্ ও 
জমুউমী ৫২ শিএরাক্রি ৫৮" 
জিতাষ্টন্ব . ৬৬ শ্রবণাদণদলী ৫৪ 
তালনবমী ৫৪ যট পঞ্চমী ৫৬. 

লস বত ৬৩ সর্বুজয়া ব্রত ৫£ 
দরধিসংক্রাস্তি ৫৬ সস্ভানদ্ছাদশী . €ণ: 

দানসংক্রাস্তি ৫৭ সাবিত্রীব্রত ৫৯, 

ঈগাড়িশ্বসংক্রান্ত ৬৯ 
ছুর্গধত্রত ৫৪ সীতাঁনবমী | ৬৬ 
ুর্ব মী রী সোমবারত্রত্ত ৭১ 
ধন্মঘটব্রত ৫৯ হপ্দিভালিকা ৬৩, 
ধনগছান শত ৭১ 

নখছুটের শ্রত ৭০ 

ষ্ঠ অধ্যায় । 
যাগবণ । 

কার্পাসাচলদান ৮ পুতে ভিঘাগ এ 

কৃপোৎসর্গ ন৫ বাস্তযাগ ৭৪ 
গুড়শৈল ৮৯ মঠাদিপ্রতিষ্ঠ! থ্ড 

স্বতাচল গান ৮০ বুত্তাচলদান ৯৮০ 
তভিলশৈলদান রী রোপ্যাচলদান ৮১ 
তুলাপুকুষ মছাদান ৮১ লবণাটলদান ৭৯ 
ঈশ্বিধাচল দান ৭৭ শর্করাচলদান ৮৯ 
ধান্তাচলদান শপ স্থবর্ণাচল দান ৮৭ ' 

নবগ্রহযাগ ৭২. সোপানপ্রতিষ্টা ৭৫ 

ঘোল, হুর্গে(ৎসব, স্টামাপুজা, বিবাহ, অন্ত প্রাশন, উপনয়নাদি কতিপন্ধ 
ক্রিয়ার ব্যয় নিক্পপণ ৮৩---৯৮। 



বিশেষ ভ্রষ্ব্য। 

ভ্রম সংশোধন | 
+ *গ কঃ অপ্তদ্ধঞ শী ৷ 

১. ৯ দধি ছুপ্ধ ঘ্বত ও চিনি। দি, হদ্ধ, স্ব মধু ও চিনি। 
শু ৮ জন্বু! জন্ম, | 

৪ ১৬ হত্রিদ্বা। বাত করা গু দারুছপরঞ্র। 

১৩ € মিমিত। নি'মত্ু। 
৩১ ১৩ বউগ্ুজ ২. | বটন্ডজা। 

৩৭০ হ২ ভোজ্য তি! ভোজ্য শটি। 

৩৮ ৬ শঞচপলব। প্পদেৰ। 

টি মন্্র। স্ম্্। 

৪৩. ২ করেকটি। কযেজটি। 

€ ১ ১৮ ফট্রারক ৷ | ভট্টারক অর্থাৎ প্র্ধ্য। 

৬৫ ৮ ভগ্মুল্য ; তন্,ল্য 

১৯ গীঁভী। গাভী | 

৬৮ ১৩ বহনরে। বহসহর | 
৬৯ ১২ সস্তা কালে সঙ্ধ্যাকালে। 

৮৭ ৮ ন্বর্ণাঙ্গরী ২*২া স্ব্ণাঙ্গুরী ১*২। 

৯৫ ১২ অতীর্থে। অতিথি। 

*২ পঃ ১৮ পংক্ডির পর--*অন্রপ্রাশন ব্যয়” এই কথাটি অনুমান করিয়! 

লইতে হই-ব। 
১৮ পৃঃ জগন্ধান্্রী পৃজা--৩ দিনে পুজা । কুলাচার মতে কেছ কেহ 
এক দি:নই নেবনীতো ৩ তিন পুজা করিয়া! থ'কেন, মবমী ত্যাগ হইলে, 
দ্রশনীতে ও বলিদানাদি হুইঙ্ডে পাতিবে | বিজয় দণমী ব্যতীত অন্ত দপ- 
মতে বলিদান নিষিদ্ধ নছে। 

৩৯ পঃ বৈভরণী।-বৈতরধীতে সবংসাগাতী মুখ্যকল্প। গোৌণকল্পে কেবল 
* বকৃনা বৎসতরী)। 
৩৮ পৃঃ গর্ভাধান মান্য খতুর অই দিবসের উত্ধে ১০১১২, হও ১৬শ 
গিলে মন্ভাঁধান প্রশস্ত 



| দ 
পৃঃ পঃ অতীদ্ধ। শুদ্ধ 
৯৭ ৩ যোড়শোপচার ১ গ্রস্ত ২ প্রত 
৯৬ ও উত্তন চাউল ১৯ ১* আনা 
এ ৪ ছুগ্ধ ২০ ২২ টাক! 

বট ৮ ৫. ৬৬. । 

৮৯ ২১ প্রত্যহ ৫*টি লোককে খাওয়ানের ব্যন়্ ৪৯--১৯২ 

এই স্থলে “প্রত্যহ ৫*্টা ক্রিয়া লোকুর্কক খাওয়ানের বায় 
৩ তিন দিনে মোট ৪০--৬০২ 

এ ২৫ পুরোহিতের দক্ষিণ! ১০--৯২৫ 

“এই স্থলে নুযনীধিক ১+--২৫৮ 

বুঝিতে হইবে 

কতিপয় চুরূহশব্দের অর্থ । 

পৃঃ পঃ শক । অর্থ। 

৬ ৯৮ চণক। ১.  ছোলাবুট। 

নীবার। কূশধান্ত, উড়িধান। 
বন্ধু কাউন। 

স্টামাক । ধাস্তান্েঞে উত্পন ভূপবিশেষ 1 

৯. ই২&. শৈলেয়। শৈলজ গন্ধদ্রব্য বিশেষ । 

২ ২৭ মদন বুক । ময়নাগাছ । 

২৮ ২. কাঞ্চনপাঁকা সোনার পটী অথবা সোঁপার ফাঁজকরা 

১, 

রাঙ্গা ফেশমী পাগড়ী। 

শৃকশিক্ষী। আলকুশী, কপিকচ্ছু (অর্থাৎ বাদরধিছা!, 

ইত রলপুয়ভাষা)। 

সরি” বটি উী স্ব” 



আয়োজন। 

প্রথম অধ্যায়। গড 
৯ হা রি ৮ 

সাষানা কাণ্ড . রর 

পু রি গং ডি 

৮1 * * র্ কি ৯ রঃ 
. শঃশ 

$ ঠা ঠ. রণ 

স্প্্হ$ার...... ক ৮ পিসি এজাহার , ্ আলীর 1 
ট রি রি রি 

৮ 

ঘা 

, 

4 

সহক্তা প্রকরণ । 

দেবার্চন!, দৃশকর্্ন, শ্রান্ধ। এবং রভাদিতে যে সকল সাধারণ জরষা 

অ+নশ্বক হয়, এই গ্রকরণে সেই সকল সামগ্রীর সংজ্ঞা ও বন্য জ্ঞাতব্য 

সাদারণ বিনরণ লিখিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা জ্রব্যের উল্লেখ 
করা যাউক 1 যেমন “পঞ্চাম্ৃত” | এপঞ্চানৃত” বলিলে, পাচটি (দধি, 

দ্ধ, স্বত ও চিনি) দ্রব্যের একত্র সন্মিলনে এ নাম হইয়'ছে, বুঝা যাইবে। 
প্রত্যেক ক্রিষাটীতে প্রত্োেক বার 'পঞ্চামৃত” বলিয়া পুনরায় দধি ছুদ্ধাদির 
উদ্লেখ করিলে, অতিশয় বাছল্য হইয়া পড়ে, এজভা একমাত্র স্থলে 

'"পঞ্চামৃতের বিবরণ লিখিলে, পঃদ্থিত ক্রিরাগুলির প্রত্যেক স্থলেই কেবল 

'পঞ্ধামৃত? বলিয়া লিখিলেই চলিতে পারে । পঞ্চামৃতের দ্রব্য কিকি, 

"এক বার অভ্যাস করিয়। রাখিলেই হইল, তাহা না হইলে, এই 
জ্ঞা প্রকরণ দৃষ্টি করিলেই হইবে। সংজ্ঞা গুলির বিবরণ প্রকষ্টননপে 

অভ্যন্ত রাখিবার অভিপ্রায় প্রায় প্রত্যেক সংক্ঞার নীচে বচন প্রমাণ ৪ 

পতি হইতেছে। 



চ 'য়োজন । 

হজ 1, 

১। আননাদি | (কেবল দেবাছলায়) কুশামন ১, কোসীবু্ী 

ও টাউ ১বাযত জনেষযত পুজা করিবেন, তত প্রন্থ। যঙ্-বৃপের ভঙ্চা 

ধু(তি ১, চলুন ১ (৫টী দীপ থকিবে) পঞ্চ প্রদীপ” আর আর যথাশক্তি 

দীপ, গ্বত প্রদীপ, ঘণ্টা, শঙ্খ, নৈবেদ্যস্থাপনের জন্য কা বা ধাতু 
নির্মিত আধার । 

(ক) (দশকার্ম ধূপাতি ঘণ্টা ও শঙ্খ ব্য গীত সমস্ত ুর্র্বপৎ। 

২ই। জঙ্কস্প সামী | তিল, কুণ, জল, ফল (হরীতকী) এবং 

তল (আতপ) | 

৩। পঞ্চপল্পব | পাঁচ প্রকার গাছের পল্লব, যথ।--পাকুড়, 

প্রক্ষ নোকুড়ী আত, বউ এবং যক্দ্ডুমুব | 

বচন । 

চ.ভাশ্বখবটগ্রক্ষোড়দুবাঃ পঞ্চপল্লবাঃ | 
৪ | ঘটকাণ্ড 1 ১মহঃ ঘট | মৃগ্বয বা ধাতু নিশ্মিত ঘট, 

ঘটের মুখে দিবার জন্য আমর পল্লব ১7 ঘটের মধ্যে দিবা তন্য ফল হরী- 

তকী)$ এবং নীচে দেওয়ার জন্য শুরু ধান্বা, সিন্দ,র। 

কাণ্ড--নংশশলাক ১টি তাঁহার মন্ত্রকের জন্য আআ পক্র ৪টি; বেষ্ট- 

নার্থ সুত্র ১ গাছি ! ইহা চতুর্দিকে পঁতিতে হয়। যেস্থলে কেবল “ঘট? 

উল্লিথিত, আছে. সেখানে কাণ্ড ভিন্ন বুঝিবেন । 

৫1 গন্ধ । অগুর, সার ও রঞ্তচন্দন এবং গন্ধ তৈল। 

৬। সামান্যার্ধ | দুর্ধা, পুষ্প, গন্ধ, আতপ তগুল ও জল। 

৭| পুঙ্পপাত্র / ধাতু নিন্মিত এক খানি থালা; তাহাতে 

দুর্ব্বা, ভণ্ড, গন্ধ, ৯ বিবিধ পুষ্প. কুশ ও তুলসীপত্র। 
শীত ৯ বদ পপ শপ পপি শপ 

৯ গন্ধ স্থলে, সাধারণতঃ প্রথমোক্ত তি উনি প্রচলিত ১ শেযোক্ মর্থাৎ 

শাদ্ধততিল আঅধিখাশ- বিষয়ে পষ্োপ্জিভ হয়| 



জলংজ্ঞ।প্রকরণ । ৮ 

৮1 বিশেষার্ধ্য | ভ্রিপদী, শঙ্খ জেল-শব্খ। এবং সং ৬ 1 

৯| অধীঙ্গার্ধ্য | গ্, দুর্্ধা, তথুল, যব, কুশ, তিল, সর্ষপ্, 

| বচন্ন | 

গন্ধদু্ববাক্ষতযবকু শীগ্রাতিলসর্ষপৈঃ | 
পুষ্প & মৃর্বদেবানামেতদর্ধাৎ সমীরিতহ ॥ 

অন্যচ্চ- পয়ঃ ক্ষীরং কুণাগ্রানি দগ্যাক্ষততিলাস্তথা | 
যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈব অটীঙ্গার্ধাঃ প্রববীত্তিতঃ ॥) 

১০ | পঞ্চকষায় | জন্থু (জাম) শালী (শিমুল) বাটযাল 

€বেড়েলা) বকুল ও বদর (কুল' উহাদের হুক্ষের ত্বকৃ। 

বচন | 

জন্য, শান্মলী বাটযালা বকুলো বদরস্তথা । 

গ্রত পঞ্চকষাঃ প্রোক্তাঃ আানার্থং কথয়াম তে ॥ 

কিঘ্ব। €একুতষাঁং বল্কলরপঃ কষায়ং পরিকীন্তিতঃ ॥ 

১১ | পন্করত্ | মণি, মুক্তা" প্রবাল, র্ণ ও রৌপ্য। ইহার 

€কোন একটার অভাবে ধাঁন্য। 

১২1 দ্বাদশ ব্রীহি | যব, গোধুম, চণক, তিল, মুগ, মস্থর, 

কলায়, ক্কু, নীখার, ধান্য, ্যামাক ও মাষ। 

১৩ | পঁঞ্চশস্য | ধান্, যব, মুদগ, যাষ ও তিল বা শ্বেতসর্ষপ। 

১৪ | পন্টান্বত | দপি ছুষ্ঈ স্বত' চিনি ও মধু। 

হুপ্ধং সশর্করপৈৈব ঘূতং দি তথা মধু । 
পঞ্চায়তমিদৎ প্রো বিখধেয়ত সর্ব পর্ব ॥ 

"১৪। পঞ্ধয়ত তর্থা বিষয়ে) | খগ্ু (গুড়) স্ব, মু, নারি-, 

কল জল, ক্ষৌ অর্থাৎ কু দু জাঙীর মক্ষিকা 1 মঞজু। 



আয়োজন 1 

যন । 

খণ্ড মধু ঘৃতং ক্ষৌদ্রৎ নারিকেলোদকত্তথা । 
পৰ্ধায়তমিদৎ প্রোক্তৎ হর্ণাসানবধৌ বিঃ ॥ 

১৬৩। .পঞ্চগব্য | গোমুত্রণ গোমুয়। দধি, দুগ্ধ ও দ্বৃত এবং 

ুশোদকের জন্ত কুশ। 

বচন 1 
গোমৃত্রহ গৌময়ং ক্ষীরং দধি সপিঃ কুশোদকহ | 
পঞ্চগবামিদৎ প্রোক্তহৎ মহাপাতিকনাশনহ ॥ 

১৭ | নবপর্রিকা | কদলা, কচু, হিদ্রা, জয়ী, বিদ্ব, দাম, 

খ্শৌক, মান এব ধান্ক। এই সকগের সপত্র বৃক্ষ । 

বচন । 

রম্তা কচ্চি হত্রিদ্রো ঢ জয়ন্তী বিহু-্দাড়িখে। | 
অশোকে: মানকশ্চৈর ধানাঞ্চ নবপত্তিকা | 

১৮ |, সর্সৌষ্ধ | কুড়। জটামা শী, হনিদ্রা বট িশজেঙ্। 

টঙ্গন্ন, চন্পক, মুর কপূর, মুত (থা) 

বচন | 

মুরা মাহসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনী দয়মৃ। 
শষ্টা চম্পক মুস্তপ সর্ধ্বোষধিগণাঃ স্মাতাঃ ॥ 

১৯। যোড়শোশগর | আসন 'ক' স্বাগত (আবাহন) গাদ্য 

অর্থ), নিত শধুপর্ক (খ) পুঅরাটমন, সাপ, বন (গ) আভনণ (ঘা গঞ্ধ, 

পুষ্প, ধু ধূপঃ দীপ, গা, গু ব্খন (বনান।) ও | 

ৃ (ক) তন অর্থ।হ খ্েপ) শিসিত ৭ অ] [সন রঃ 

(খা) পাই বৃহৎ কাংস্তপাত্রে দরধি, মধু ও স্ব 

(গ) বসন--আহত বন্্র (পাধ্যামুসারে) সং ২০)। 

+(ঘ) ,আতরণ-রৌপা অগুবী, শঙ্খ, সিশ্বর, আরলী, ফাইপ 

ষ্ঠ 
1৮ ৭১ ০৯৩ সাক বাজ বানা ২৫ কস্ট 



হজ্জ [প্রেরণ ৫ 

»* 8৩ | আহত বন্ত্র 1» যে বন্ধ ঈষকৌত, নূতন, শ্বেতবর্ণ বা 

শু্লুবণরশা ঁ শি, এধং শাহ পুর্যে ধারণ করা হয় নই, এইরূপ গশ্্রকে 

“ভাপৃহ'হ বন্দর" কহে । ইহ| সর্বব কনে পবিআ।* | 

বচন । ূ 

ঈষদ্ধৌতং নখৎ শ্বেত সদৃশহ যন্ন ধারিতং 
আহতস্তবিজ-নীয়াৎ অর্দ্বকন্নু পাবনহ ॥ 

২১। দশোপিলার | পাদা, অর্থ, আচমনীয়, মধৃপর্ক পুনরাঁড- 

মনীয়, এন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও টৈবেদা। 

বচন । 

পাদাধ্যাচমনীয়ক মধুপর্কাচমনানি চ | 

গন্ধাদি পঞ্চকপ্ঞ্চতি উপচঢার1 দশোদিতাঃ ॥ 
২২| পঞ্চেপগার | গন্ধ পুষ্প, ধুপ। দীপ ও নৈবেদায। 

বচন | 

গঙ্ধাদয়ে] নৈবেদ্যান্তা, পুজা পঞ্চোপচারিকা | 
২৩। ঘযোডশাদধূপ 1 গুগাঞ্ঞ, সরল কাঠ, দার, দত (জন 

পত্র) চন্দন, হব, শাগরু কুষ্ঠ, কুড়ী গুড়, সঙ্জজরস, (ধন) ঘন বমৃস্ত) হী” 
তকী, নখ, লক্ষ, জটামাংসী, শৈলজ। এ? সমস্ত মিলিত ধুপ প্রস্ত 
কাখিবে। ইহা দৈব ও পৈক্সর। উভয় ক্রিগতে অফেজ্য। 

বচন | 

গগৃগুলছ, সরলৎ দারু পরও মলয়সসম্তষহ | 

ডাওএগারাররানরার৬৮-- ৩০ পপ পা ৯২ পিউ জি ০ ০৯ ০০৮ তি ১১প ১৯০০. পপ ০৬০ সপ সি পন উঞ্ ৯০০পাশপ্পা | বাসস নী পা শপ পাই ৯৮ এ সপ লিড এত, ৬২৮ ৪ 

৮ 

(পটচ্ছত্্ চিক্লণী অনাবশ্ঠক ধোধে অপর আুলিব বিশেষ বিবরপু লিখিত 
ইইল না) কারণ, সে গুলির জন্ত বিশেষ ভরা সংগ্রছ আবশ্বীঞ হর না 



* ইউ আয়োজন। 

হবেরমণ্ডরুৎ কু গুড়ৎ সর্জসৎ ঘন | 
হরীতকৎ নখীৎ লাক্ষাৎ জটামাৎসীঞ্চ শৈলজত | 
ষোড়শাঙ্গৎ বিত্রুপৎ দৈবে পৈত্ে চ কর্ম্মাণি ॥ 

২৪। মহান্সান সামগ্রী (ভর্গা বিষয়ে) | দর্পণ, * বিশ্বকষ্ঠ, 
(জ্লাদশানুল), ততুলচুর্ণ, পঞ্চগব্য, পঞ্চান্ৃত,'ধৌতবস্ত্র গামছা! ১), তিলতৈল 
আমলকী, করেল, কে) দ্রোণপুষ্প, পল্স, ফল (হরী'তকী), বন্ধ,ক পুষ্প, চন্দুন, 
উশীর. €খ) কহুলার, (গ) তুব্বা, অন্থান্ত পুষ্প, শীতল জল, উজ; নারিকেল 

জল, গঙ্গাজল, সমুদ্র জল, অগুরু (জলার্থ) অন্ত্র (কোনও প্রকার) কুন্কুম, 
জাতীকল, কপুর, ্বাদশত্রীহি বা! পঞ্চ শশ্ত, কঞ্চকধায়, পঞ্চরত্র, বরাহদত্ত, 
ধন্যা, গুড়) কুশ, হরিদ্রা, শঙ্খ, নিন্দ,র, গোরোচন1, শিশির) গজ" 

স্বত্ভিকা, গজদস্ত মৃত্তিকা, বেশ্ঠাত্বার ম্ৃৃত্তি”, রাজদ্বার মৃত্তিকা, বৃষশৃক্ষ 

্বত্তিকা, চতুষ্পথ মৃত্তিকা, গোষ্ঠ মৃত্তিকা, বল্লীক মৃত্তিকা, কুস্তকাট মৃত্তিকা, 
চত্র স্ৃত্তিকা, কৃণ্ম স্ৃত্তিকা। ত্রিশুল মৃত্তিকা, ইক্ষুদণ্ড, ভূঙ্গার, (গোড়,) সহস্র 

ধারার জন্য বহুস্থিপ্রবিশিষ্ট মৃ্ময় ঘট ১টি। 
এই সমস্ত মহাক্নান সামগ্রী সপ্তমীতে কতক, অষ্টমীতে কতক এবং 

নবমীতে কতক আব্গ্রক, একত্র সকলগুলিই একথানি পাসে রাখিতে হইবে। 

২৫ | বিষ্র মহান্ান সামগ্রী | পঞ্চাম্থত, পঞচুগব্য। তৈল, 
হরিভ্রা) সর্ধে(ষধি, কপূর্র, শঙ্খত পঞ্চুরত্র। উঞ্চজল, হন্তিদৃস্ত 

স্ব, বরাহদত্ত মৃৎ, নদীদ্বিকৃল মৃৎ, রাজদ্বার মং, খড়গালগ্ন মৃত, কুশমুল স্ব 
পদ্মমূল যৃৎ | ্ 

২৬। প্রশস্তিবধ্ধীন দ্রব্য | মহী, মৃত্তিকা), গন্ধ, শীঙ্গা, ধাস্ত,' 

দুর্ব্বা, পুষ্প, ফল, (হরীতকী), দধি, স্বৃত, দ্বপ্তিক (আতপতঙ্ুল), লিন্দ,র, শঙ্খ, 

কে) কুটাকলা, গন্ধপ্রব্য বিশেষ | (৭) উন্বীর গন্ধ তৃণ বিশৈষ্ঠ। 
(গ) কক্লার--স্বেতো পল, স্থখী। 

কিক আনাউনেই টি 



মং প্রকরণ । | চ 

কঙ্্বল, রোচন! (হরিদ্রা), লিদ্া্থ (শ্বেতসর্যপা, হর্ণ, রৌপ্য, ভাত, দীপ, 
'দুণ দুধ, (মতাভরে,__খড়াটএবং বরাহ দত্ত । 

গর 

মহী গন্ধ শীলা ধান্য দুর্ববা পুষ্পৎ ফলৎ দধি। 
খ তথ" স্বস্তিক লিন্দ,রৎ শঙ্খ কজ্ৰল রোচন!। 
সিদ্ধার্থৎ দৃর্পপৎ রাস দীপো রজত কাঞ্চন । 
'পয়ো বরাইদশনৎ বন্ধনীয়ানি ভক্তিতঃ ॥ 

কিন্ব! ৷ 

সিদ্ধার্থ, কাঞ্ছনৎ রৌপাছ তাত্রৎ দীপঞ্চ দপৎ । 

খল্পো! বরাহ-াশনহ সুপ্রতিষ্ঠঞ্চ বন্ধনৎ ॥ 
২৭ | পঞ্চবর্ণ বা পঞ্চগীড়ি। 

(১) পীত-্হরিদ্রা চুর্ণ। 
(২) শ্বেতস্পতণুল চুর্ণ। 

(৩) রক্তস্পকুস্থম ফুল চূর্ণ বা আবির । 

(9) কষ্ণ--দদ্পুলাক -- দগ্ধতুষ। 
(৫) শ্বামস্পবিস্বাদির পত্র চুর্ণ। 

বচন। 

গীতৎ হরিদ্রাচ,এ স্থণাৎ সিতৎ তও্ড,লসত্ৃবৎ 
কুমুস্চ,এ মরুণৎ কৃষ্ণ, দগ্ধ পুলাকজমৃ। 
বিল্বাদদিপন্রজৎ শ্যাম মিত্যুস্তৎ বর্ণপঞ্চকম্ ॥ 
২৮। ভেজা । তুল, পাত্র (যথাশকি, কিন্তু ভোজ 

(ফেলায়) সৃ্নয় পাত্র, কান্ঠ পাজ্জ বারকোষ ইত্যাদির যে কোনও প্রকীর) 
ধঞ্জোপবীত, উপকরণ (লবখ, ছুরিদ্রা ও কণ]চা তরকারি) তাম্ব,ল, মুদ্রা, 
(ভাঅ,মুদ্রা পয়স। ব1 অর্থ পয়সা)। 

২৯। ত্রাক্ষণ বরণ। শ্ত্বং কর্ণ করপার্ভাবে স্ান্্ণকে বত 
ও এঁলক্কায়ামি দিয়] বন্কণ করিবে। বত জন জাঙ্ষণকে বয় করিবে, 



আন্েজন। 

প্রত্যেককে অন্ততঃ এক এক ঘোড়া বনু দিতে হইবে । সাধ্য থাকিলে 

যথোপযুক্ত অলন্ধার় । 

৩০1 সাধারণ শ্রাদ্ধসামগ্রী | ' তিগ; কুশ) জল? পুষ্প, 

সারচন্ষন, তুলসী পত্র, গঙ্গানবৃতিকা, গন্গাজল, পঞ্চান, ছুপ, দীপ, ততুল» 

পৃতল, তিক্টতল, স্বভপ্রণীপ, বস্ত্র গামছা বা.সাধ্যানুলারে, প্রত্যেক পক্ষে 

এক এক খানি।) স্ত্র, পাত্র (কদূলীর খোল ঢোষ্গা)। ভোঞ্য'। (সং ২৮) 

৩১1 সৎক্ষেপ হোষ। অর্ধ, কোসীকুলী; তাতকুণ, স্থগিল, 

তদভাবে ভূমির উপরে, এজন্য বালু; বিশু আআকাষ্ঠ, % তিল) ' ঘ্বত, 

কুশ, জল অগ্নি, হোমপ্রব্য অর্থাৎ যে দ্রব্যে হাম করিতে হইবে (ছুাগবপির 

কুউিত মাংস বা বিশ্ব পত্র) ষাহার যাহ! কোৌলিক প্রথা, সেই দ্রব্য সংগৃহী- 

তব্য। 

৩২ | নান্দীমুখ আদ্ধ। বিবাহ এবং উপনয়নাদি ক্রিয়ার 

প্রথমেই এই প্রকার শ্রীন্ধ বিধবিহিভ ; ইহাকে সর্ধসতকন্্ম সাধারণ শা 

বগা যাইতে পারে । সামগ্রী যথা 

তিল ব্যতিত সাধারণ শ্রাদ্ধ সামগ্রী (সং ৩০) 

ফোড়শ-মাতৃকা পুজার সামগ্রী (দে ২৬) 

গুরাতন আমলকী, দ্রাক্ষাদি ঘথাঁশক্ি ফল ; 

পিতৃ পঞ্চ ও মাতামহ পক্ষের বস্ত্র ও জোড়া, যব। 

৩৩1 কুখন্তিকা। (ৌমবেদি) হস্ত প্রমাণ ঞ্৯ গল বা 

হোষস্থন ; ও সবল, কেশ, শর্করা, অস্থি, অঙ্গার ও তুষাদি বিরহিত হওয়! 

আবগ্য ক; সকল প্রকার খোমস্থলই এন্প করা বিখিবিহিত। মামগ্রীষথা-_ 

ছায়ামণ্ডপ, ফল (হুরী তক"), পুষ্প, কুশমুল, কুশ, সমিধ 4 স্বত, জলপাত্র 

(তৈল ভ্রীহি ব! শালি ধান্ের তুল $ দুগ্ধ, গোময়, গন্ধ | 

% য্ডুমুর, বক, ভ্রীকল, খদির, পলাশ, বণ) কাঠ ইত্য দিও দেওয়া 

, পীতি আছে। 

কট ২৭ বটেরচাত। + 

ক সদিধ অর্থাৎ*যন্ত্রীয় কাঠ, আত্র বা পলাশ, ভত্তিষ্ন হয় না। 

8৮ পান্তই প্রগৃস্ত, উহা হইতেই উদ্খল করিয়া তুল প্রত্যত ফঁতিজ্চ হু 



১. জা প্রকরণ ৯ 

মদদি প্রকৃত কর্মে চক্ষহোন থাকে, তবে ভাহা নিমিত্ত পাত্রার্ি ।-- 

51 চরুত্থালী - পিতলের হাতা ১, বাউলি ১, বগ্তনা ১, এবং একটী 
লোহার বেড় (ত্রিপদীর স্তায়) ॥ 

২। আজ্যন্থালী -৪ একটি তাত্রকুপ্ড। 

৩) শুক" প্রাদেশ প্রমাণ ডাওা বিশিষ্ট এক খানি হাতা , বিষ, বজ্তডুখ্বর 
বা পলাশ ভিন্ন অন্য কাষ্ঠের হয়না । শিল্প লিখিত সকল 

রর গুলির সম্ঘন্ধেই এই নিয়ম । 

&। আরব »" এরূপ এক খানি হাত্তা, কিন্ত হাতার গর্ভ অর্ধচন্দ্রাকার়ে 
খোদিত থাকিবে । 

€। দব্বা রি প্রাদেশ প্রমাণ ভাঙার মন্তকে চতুক্কোণ একটি চাকৃতি 

থাকিবে । 

৬। মেক্ষণ -- এরূপ, দব্বীর ন্যায় আর একখানি । 

৭। চমস -৮ ১ হস্ত লম্বা, নৌকাকার, মুষ্টিপরিমাণ ডাণ্ড] বিশিষ্ট ; উহার 
মধ্যে ৬ অঙ্গুলি দীর্ধে” ৬ অন্কুলি প্রস্থ্ে এবং ৪ অলি গভীয় 

একটি গর্ভ থাকিবে । 

৮। উদ্€ুখল ও মুষল -- তগ্ল প্রস্তুতের জন্ত ক্ষুদ্রাকার ২টী। 

অপর সামগ্রী । -- শুর্প অর্থাৎ, বাঁশের কুলা, ১ খানা, খদির পলাশ 

কিন্বা যক্তডুম্বরের প্রাদেশ প্রমাণ বিংশতি কাষ্ঠ। ৯২ পঞ্চোপচার পুজোপ- 
করণ ১ প্রস্থ, ব্রাহ্মণ বরণ (সং ২৯)। পুর্ণপাজ্ ১, $ দক্ষিণা | 

৩৪ | কুশপ্ডতিকা' ফেজুর্ব্েদি) | ঘট ১ (তৈজসবা মৃণ্য়) অত্যান্ত 

সমস্ত সামবেদিব্ (সং ৩৩)। 

ঈ্ কাহারও মতে "অরত্রিপ্রমাণ।” কম্থুই ফইতে কনিষানুলি পর্যাস্ত 
'মাপকে অরত্ি প্রমাণ কছে। 

“ক ৬৪) ৩২১ ১৬১ ৮বা ৪ সের। তওুলের ভোজ্য বিশেষ ।, 

৭. (২) 



৯৪ আয়োজন । 

৩৫ | কুশপ্ডিকা (খখেছি) তিন বেদ্দিতেই বন্ধ স্থাপনের 

জনা ১ ন্জন ব্রাহ্মণ, তদভাবে কিছু কুশ নরার্থণ নিম্দাণের তন্য), প্রোছখশীন 

ও প্রণীত এই ছুইটি পাত্র। কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণসার হরিপের চর্ম) রজ্ু % ২ 
গাছি, যব, ৪1 ৫টি ধাতুময় পাত্র, আ'রং সমস্ত সামবেদ্দিবৎ। 

৩৬ | , গ্রাতিমা | স্ৃ্ী, রৌপ্যম্তরী, দ্বর্ণময়ী॥ কিতা প্রস্তরমন্্ী 

হইতে পারে ; তন্মধ্যে ধাতুমরী ও প্রস্তরময়ী প্রতিম] চির-স্থাপনের এবং 

'ম্প্ময়ী প্রতিমা ২। ১ দিনের পূজার জন্য, এবং বিসঞ্জনীয় ৷ মৃশ্নয়ী প্রতিম! 
বাহার যেষন শক্তি, তদনুসারে প্রস্তুত করাইতে পারেন $। 

৩৭1 মহিষোতসর্গ | (বলি) স্ুলক্ষণযুক্ত মহিষ'১ কি 
ততোধিক, (শক্তি অনুসারে) লংগ্রহ করিবে, রশি ৫ গাছি, গলপাশের জন্য 

(রশি) ১ গাছি, পীতবন্ত্র (হরিদ্রাক্ত বস্ত্র) ১1 আভরণ $ যথ। ;--এক্ষের জন্য 

বর্ণখুকজ ও প্টসুত্র, ঘণ্টা, স্বর্ণ-বীরপষ্ট, রজতখুর, রক্তপুষ্প (জবা) মালা, 
'আসনাদি, পঞ্চোপচার, স্তদ্ভ বা হাড়িকাঠ, কর্প,র । 

(ক) রুধিরপাত্্র বা রক্তমাল!স্"রস্তাযুক্ত পাত্র ১টি (বা অধিক) 
(খ) ছাগবলিতে ও রক্তমালা, এবং হাড়িকাঠ পৃথক, অন্য বিশেষ 

কিছু নাই | 

বলির প্রমাণ । 

বলি তিবিধ £ সাদিক এবং রাঁজসিক। ম্যাংস রক্তাদি হজ্জিত যে বলি 
তাহ! সাত্বিক এবং মাংস রক্তা্দি যুক্ত বলি রাজসিক। রাজলিক বলিতে 

* কোনাকু্ীতেও হইতে পারে । 
ঈ রজ্ু---ইপ্ম। কুশনিপ্দিত রজব | 

$ মৃগী প্রতিমান্ড প্লৃতিার অন্ত প্রমাণিত আছে।. পর্গিশিষ্ট দেখ। 
$ অুষ্করণ না! দিলেও চলে, অলেকে দ্বেন না 



জাগ্রকরণ। ১ 

হাণগ,এমেষ ও মহিষ দেওয়া হয় কচিৎ বরাছ বলি দেওয়া হয়? --এ 
স্থলে বলিযোগ্য ছাঁগপণ্ডতর লক্ষণাদি বলা যাইতেছে ১--অন্যুন ৬ মাস 
বয়সের ছ।গ বলি বিষয়ে প্রশস্ত, এ ছাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং উহার শু বরাহদত্ 
সমান হইলে সুপ্রুশতত হয়। জাতি বিশেষে ছাগের বর্ণভেদদ আছে। যথা 

্রাক্ণের শ্বঁত, ক্ষজিয়ের রক্ষ'ও শ্বেত, অথবা গৌর, শৃক্টের নানা বর্ণ, 
এবং সকলের পক্ষে ক্কষ্ণবর্ণ ছাগ প্রপ | 

যে ছাঁগ বলির অযোগ্য তাহার লক্ষণ | 

শিশু বা ৬ মাসের নূযুন বয়সের, কৃশ, অঙ্গহীীর, অধিকাঙ্গ, অর্থাৎ জাব 

ও ন্বাভাবিফের অতিরিক্ত শ্র্গ বা পদবিশিষ্ট, ক্ষুদ্রশিরক্ষ, তাত্রপৃষ্ঠ অর্থাৎ 

শাম্রবর্ণ পৃষ্ঠ বিশিষ্ট এবং পুচ্ছহীন। ও ঘণ্টার নায় যাহার গ্রীবা দেশ। 
শৃগালাদি কর্তৃক দষ্ট ছাগও বলি বিষয়ে প্রযোজা নহে। 

৩৮। দশাঙ্গধূপ | কুড়, গুড়, হরীতকী, গন্ধবাঁলা, দেদার, 

জাক্ষা, অপুর, তেজপত্র, সরলকাষ্ঠ, মুস্তক (মুখা), এই কয়েকটির মিলনে 
দবশাঙ্গধুপ প্রস্তত হয়। 

বচন | 
রোগ রোগদ রোগহর কেশাঁঃ 

ন্থরতরু জতু লঘু পত্রবিশেষাঃ | 
বক্র বিবজ্্িত, বারিদযুদ্রা 
ধুপ বিবর্ভি রিহ সুন্দরি ভদ্র ॥ 

৩৯। সপুয্বত্তিকা | পর্বত, বন্ধীক, নদীসঙ্গম, যেবশ্বার; 

ভূপঘার, গজদত্ত ও গোকুল স্বৃত্তিকা। | 

৮৪০ | যড়জধুপ,| চিনি, স্ব, গুড়, গুগল, অঙুকূ, চন্দন 
এই ছয়টি মিশ্র । 



* ১৯ | খায়োজন। 

বচন| ' 
দিতাজ্য গুড়সংযুক্ত গুগ্গুন্থগুরু চন্দনং | 
ষড়ঙ্গধূপ ইত্যে্ শৈবেন সেবিতঃ সদা ॥ 

- 8১ | চতুঃসমান্ধলেপন 1 চন্দন, কন্তরী, 'অগুরু। কুদ্ুম। 
এই কয়েকটির সমভাগে লইতে হয়, ইহা! অনুলেপনার্থ গন্ধন্রব্য। 

৪২। নবরত্ু । মুক্তা, মাণিক্য, বৈছ্ধর্ট, গোমেদ, বঙজ, বিদ্রম, 
পল্পরাগ, মরকত, নীলকাস্ত। 

- খ্ি্বতপ্রি” 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

দেবাচ্চনা | 

[১] আদৌ গণেশ পুজা | 
ধ্যান যখা-_ 

ও খর্ব থু লতনুৎ গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং | 

প্রশ্যন্দম্মদগন্ধলুব্ধমধ্ুপব্যালোলগ গুস্থলং | 

দস্তাধাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দ,র-শোভাকরং | 

বন্দে শৈলনুতানুতৎ গণপতিৎ সিদ্ধি প্রদৎ কামদৎ ॥ 

পৃজা-মামগ্রী। 

আসনাদি, লংকরী লামগ্রী, প্রতিমা, নচেৎ ঘটে বা শাঁলগ্রামে। ঘট, 
পুষ্গপান্জ, ্রধাশক্কি উপচার । 



দেবাঙগিন। | ১৬ 

(ক) 
[২] হুর্গোৎসব | 

প্রথমতঃ কল্প।রস্ত বা ঘটস্থঠপন, ষষ্্যাদি, ধাহার যের়গ কৌলিক প্রথা 

(নবমযাদি বা,গ্রতিপদাদি) এ নিমিত্ত আসনাদি, ঘটকাণ, পঞ্চপন্ত, যথাশক্চি 
উপচার। 

(খ) 

বোধনাধিবাস। 
বোধন স্থান (বিন্বৃক্ষতল) গোময়োপলিপ্ত করিতে হইবে । সঙ্কযের 

জন্ত বিশেষ,-_গুক্তি (ঝিনুক), পাষাণ, শঙ্খ, কাংস্ক, রৌপ্য, সীশক, লেখহ, 
বোঁধনের জনা ঘটকাণ্ড, গঙ্গাজল, হরিদ্রা, মাধকলায়, শ্বেতসর্ষপ, গন্ধ, 
সর্েিষধি, দর্পণ, নবপত্রিক, প্রশশ্তিবন্ধন দ্রব্য। পঞ্চোপচার 'পঞ্চগব্য 

'অধিবাস সময়ে নিদ্রাকলস একটী (ম্ৃগ্নর)। পুর্ণঘট স্থাপনের জন সর্ব্ব- 
তোভগ্রমণ্ঙল আকিতে হয়, এজন) অধিবাস দিনে পঞ্চগু'ডি (সং২৭) লংগ্রত 

রাখিতে হইবে। 

পপ এ 

(গ) 

সপ্তমী পূজা । 
, আসনারি, পুর্ণঘট (কলসী, পঞ্চঘট গণপত, নখগ্রছ, ছুর্গা, বিষুু। এবং 

দিকৃপাল, এই পাচের জন্য মৃদ্ঘট ৫টি। পঞ্চপল্লব, পৃণঘটাচ্ছান বেস্ত্) ১ 
নারিকেল একটি। নবপত্রিকা, নবপত্রীঘট-কাণ্ড ১ নবপত্রিকার পরিধেয় 

বস্ত্র ১, মহাক্সানের কলস ১, কাংস্য দর্পন ১, অষ্টকলস স্নানের তৈজ্স ব1 
মৃগ্নয় জলপাজ ৯, পঞ্চানৃত, পঞ্চগব্য, প্রাণপ্রতিষ্ঠার বস্ত্র ৯, মহান্গান সামথী 
(সং ২৪) , কাপিকা পূরাণমতে মহান্গানে সপ্ত মৃত্তিকা (লং৩৯) এবং লাজ 

(খৈ) অত্তরিক্ত লাগে । 



গীত, আয়োজন | 

অপর সামগ্রী যথা শ-ভ্রাক্মণ . বরণ ২ ঞ (আচার্য ও তন্তধার), স্বখগজ . 
বিশ্বপজ, পূর্ণমাত্রায় পুষ্পপাত্র ও আসনাদি যোড়শোপচার ২ প্রনত (মূলের ও 
নবপত্রিকার,) লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদির ষখাশৃক্ষি উপৃচার। মাঁল্য, শ্বেত 

সুপ, খা, শ্বেতাপরাজিতা! বাত! ১, বলিদান, হোম! সং ৩১)। স্ব 

প্রদীপ.১, দশমী পর্য্যন্ত অনির্বাপিত রাখিতে হইবে। 

(ঘ) 

মহাউমী পূজা । 

মহাষ্টমী পুতে মহান্সান সামগ্রী পুর্বাবৎৎ এবং পুর্ব্ব দিনেব সংগৃহীত 
তাবৎ প্রিনিস ; কিন্তু ষে খুলি পরুর্টধিত বা বালি হইলে নষ্ট হয়, এবং 

দেব-ক্রিয়ায় অপ্রষোজ্য, এমন সকল জিনিস এই দিন পুনঃসংগ্রহ কক্গিতে 
ইইবে। যেমন নৈবেদ্য, ছুগ্ধ এবং পুষ্প ইত্যাদি । 

বিশেষ কয়েকটি ভ্রব্যের কথ! নিম়্ে লিখিত হইল,--অষ্টদ্লপর্থ এবং 

সাধারণপল্স, তোভশোপচার (মূলের ও প্রতিমাস্থ প্রত্যেক দেবতার ।) স্ব 

ধা তিলতৈলের প্রদীপ । পন্রিকা পুর্জার যোড়শোপচার ১ প্রস্ত, পঞ্চশম্্া, 
বলি, হোম, পরমান্স-পিষ্টকাদি যথাশক্কি । 

কাম্যানি,_. অষ্টা্গার্থয, শঙ্ঘখণ্ড, অঙ্গদ, 'অঙ্গুরীয়, কম্বল, অলক্তক এই 
সমস্ত অলঙ্কারার৫; এবং নারিকেল ও মোদকাদি। 

যদি যজমান শক্রক্ষযকাম হইয়া পুজা করেন, তবে এই দিন নিশাতে 
পিষ্টক পুত্তল প্রস্ততার্থে পিইতগ্ুল (পিঠালি) এবং একটি মানপত্র সংগ্রহ 
ফরিবেন। 

কচ পৃথক চতীপাঠাদিতে এবং দুর্গানাম জপেও ২ প্রস্ত রণ 'আধষ্ঠক । 
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€ঘ) (১) 

সঁিপূজা-- আসনাদি পুষ্পপান্র, মুলের জন্য ফোড়শোপচার ১ প্রস্ত, 
হলি ও দীপমাল! । 

পিডিন--»০শ 

(৬) 

মহাঁনবমী পূজা | 

সমস্তই পুবর্ষবৎ ? অন্যান্যের যথাশ্তি উপচাঁর, কেবল মূলের যোড়শো- 
পচ্মর ১ প্রস্ত, পুর্ণপাজ, দক্ষিণা, বলি (ছাঁগমহিষাদি) এবং হোম (সম্পূর্ণ) । 

(5) 

বিজয়াদশমী কৃত্য | 
মূলের পৃজীর সাধারণ উপচাঁর) শক্ত হইলে বস্ত্র ১ বলি, হোম এবং 

*অহান্সান, এসকল কিছু নাই। সারংকালে (ৰা কৌলিক প্রধামত সময়ে) 
প্রশত্তিবন্ধন এজন প্রশস্তিবন্ধন দ্রব্য | 

যাত্র।-_ বিসর্জনের দিন যাত্রা করিতে হয়, এনিমিত্ত সকলের নুতন 
হত্্র পরিহিত হওয়া এবং শুরুধান্য, দি, মধু, রৌপ্য, স্বর্ণ ইত্যাদি সংগ্রহ 
করা আবশ্তক। এ সকল কেবল দর্শন স্পর্শনাদির জন্ত, ক্ছতরাং অতি অল্প 

পরিমাণ সংগ্রহ করিলেই চলিবে । 

প্রমাপার্থ-- মন্ত্র যথা ।-- . 

ধেনুর্ববৎসপ্রযুক্তা ববগজতুরগা দক্ষিণাবত্ম'বহিঃ 
দিব্য পূ্কুত্ত দ্িজনৃপগণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা | 
সদ্যে মাঘলং ধূতং বা দধি মধু রজতং কাঁঞ্চনং শুরধানা। 
দৃ। তব পচন ফলমিহ লভতে মানবো" গৃস্তকামঃ | 



১৬ আরগ্নোতান। 

[৬৩] কোজাগর*কৃত্য । 

_ লক্মীপূজা। 

০ 'আসনাদি, সংকল্প, প্রতিমা, পঞ্চগুপ্ডিকাঃ ঘট (কেবল পল্লবঘট), নারি- 
কেল, নারিকেলোদক, মাধকলায়, কয়েক 'প্রস্ত পঞ্চোপচার," মূলের জন্য 
দশোপচার বা যোড়শোপচার, যথাশত্তি উপকরণ, ঘথাশক্তি বলিদান। 

ৰাদ্যাস্তর সত্ত্ব ঘণ্টাবাদন নিষেধ । 

এই দিন আমিষ ভক্ষণ নিষেধ । ব্রাহ্মণ ও বদ্ধুবর্গকে নারিকেল ও 
চিপিটক তক্ষণ করাইয়া, পরে স্বয়ং (কর্তা) এ এ দ্রব্য ভক্ষণ করিৰেন । 
গন্ধপুষ্পাদিতে অলঙ্ক ত হইনা, কর্মাকর্ত। অক্ষক্রীড়া করিবেন, ঘা অক্ষন্ত্রীড়। 
দেখিবেন, এ ভাবে এ রান্তি জাগরণ করিতে হইবে । 

প্রমাণ যথা 

নারিকেলোদকৎ গীত্বা অক্ষৈজ্জাগরণৎ নিশি । 
_ তন্বে বিত্তৎ প্রযচ্ছামি কোজাগঞ্তি মহীতলে ॥ 

[ ৪] কালীপুজ। 

প্রতিমা, ঘটকাণ্ড, আঁপনাদি, পুষ্পপাত্র, ষোড়শোপচার ১ প্রস্ত, পঞ্চো- 

প5'র যথাশক্তি; মহাকালের জন্য বস্ত্র ১ ছাগবলি যেধাশক্কি) কিন্তু অযুগ্, 

কুলক্ষণ কষ্চছাগ। সংক্ষেপ, হোম'। স্ুধ্কাস্তাদি সন্ভৃত কাষ্ঠসম্তব অথবা 

শ্রোত্রির (বেদবিৎ) ব্রাঙ্গণ-গেহজ অগ্নি আবশ্কক হর, তদভাবে পুরোহিত 
” যথা কর্তব্য ” করিবেন। | 

(ক) দীপান্বিতা অমাবস্যা ী 

শ্দীপা্থিতাগ শামাপুজার বিশেষ এই বাটার প্রত্যেক প্রেকোষ্ঠ 

এবং সগ্মুখ পথ বথাশক্তি জালোকমালাক সুপ্পোতিত্ত করিবেন,। 
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৪ &ই দিন পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ঘদশক্তে ভোজ্য উৎসর্গ; ভধিবরণ 
উ্ান্াধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । ৃ | 

এই দিন সন্ধ্যায় উক্কাদান ? ইহাঁতে,--কার্থাস, পাটখড়ি বা শিক্পযা, স্বত, 

কদ্দলীর ভেলা। অগ্নি; পঞ্চোপচার সামগ্রী । শিল্্া ও কার্পানাদি বারা 
একটি মশাল নি্মীণ করিয়া! ওঁ ভেলাতে পুঁতিরা রাখিতে হুইবে। 

[৫] ভ্রাতৃদ্িতীয়া। 

যম, যমদুত এবং চিত্রগুপ্তের পুজার যথাঁশক্তি উপচার, আসনাদি ? ভ্রাতা 
ভশিনীকে দিবার জন্য (যত ভখিনী, প্রতেটকের জন্য) যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কার 
সংগ্রহ করিবেন, ভগিনীও, যত ভাতা, প্রত্যেকের জন্য বস্ত্াদি এবং খাদ্য 

লামগ্রী সংগ্রহ করিবেন। এবং আচার হেতু, অঞ্জন চন্দন এবং শিশিরা দি 
দ্বার। ভ্রাতাঁর ললাটে তিলক দ্বিবেন। 

[ ৬1 বিজয়োৎসব। 

আশ্বিনের শুরা! ঘশমীতে শমী বৃক্ষ তলে (শাইগাছ) রাজবেশভূষিত 
রামকে সীতার সহিত সংহ্থাপিত করিয়! পূজা কবিতে হয়।» রাম; লক্ষণ 
এবং হনুমানের পুর্জার পঞ্চোপচার ; শক্ত হইলে, প্রতিমা, ঘট এবং ফোড়শ 
ব।দশোপচার। বৈষ্কবগণ বন্ধু বান্ধব সহ মিলিত হইয়। গীতবাদ্যে দেব্” 
দেবীকে গৃহে আনিয়া মহোত্সব করিবেন ১ বানর, ভল্ল,ক সাজিবার সাধ 5 

নংকীর্তন। 

[ ৭] গোবদ্ন পূজা। 
(কার্তিকের শুরু। প্রতিপদে ) 

. শশ্রীতে, গোময়ের ছ্বারা একটি গোররফন গিরি কষে) নিম্ীণ ক্রিয়া, 

তাহারু এত গোবৃদ্দের পূজার পঞ্চোপচার সংগ্ৃহীতব্য। 'গোক্রীন্ডার জুন 
গোবৃন্দের ভৃষঞ& % (যখাশক্তি) এবং লাঙ্গলাদি কৃষিমন্ত্রী 

গজ স্মাযছাদন, ঘন্ট। চাঁমর ইত্যাদি । 
(৩৯ 



১৮ আয়োজন৷ 

[ ৮] জগদ্ধাত্রী গুজা। 
ভিন পুঙ্গার নিমিত্ত যোড়শোপচার ৩ প্রপ্ত। এবং আসনাদি, পুষ্প 

পাত্র, ঘট, বলিদান ও হোম ।" 

০ 

| ৯) কার্তিকেয় পুজা | 

পঞ্চগুণ্ডিক। ঘারা কার্তিক প্রতিমা চিত্রিত করিবে। অথণা স্বর্ণ, রৌপ্য 
কিন্ব। স্বগ্মগী কার্তিক প্রতিম। নিম্মাণ করিবে। পূর্ধ্ব দিন অধিবাঁস হেতু 

প্রশস্তিবন্ধন সামগ্রী £-_সং (২৬)। পরদিন-__- আসনাদি, গুষ্পপাত্র, 
ঘট (সাধারণ সপল্লব) এবং ধনুব্বাণ ও ফল মুলাদি সমস্থিত করিয়া চিত্রিত 
বা অচিজিত ঘটসমূহ (ঘথাশক্কি) কিন্ত যুগ্ন । ধান্যাস্কুর, তদভাবে ধান্ত। 
যোড়শ বা দশোপচার (মুলের)। ময়ূরের জন্য কেবল বস্ত্র ১। এতদ্যতীত 
অন্যান্ত পূজার পঞ্চোপচার। 

[ ১০ ] সরস্বতী পূজা । 

আসনাদি, ঘট, মন্তাধার, লেখনী2ও পুস্তক, এসকল পুঁজ! পঞ্চোপচার । 
মূলের ষোড়শোপচার। ফল মুলাদি (আত্রমুকুল ও বদরিসহ) পুষ্পমা লা, 

লক্মী পুজার যথাশক্তি উপচার, ছাগাদি বলি। এই দ্বিন অনধ্যার। 
সপ পাস 

[ ১১ ] শীতলা পুজা । 

(বিস্ফোটকাদি প্রশমন হেতু) 

নস হীবৃষ্ষ (সিজগাছ) সমীপে প্রতিমা স্থাপন করিতে হয়। ্সহীবৃক্ষ ০; 
অঞ্জন, যোড়শ বা দশোপচার, বলি। 

$ অনেক স্থলে ইহ! অপ্রচলিত। কিন্ত শক্ত হইলো, করিবেন )" 
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[ ১২ ] কালকুমার ও কৃষ্ণকুমার পূজা 
( মহ্বিুব সংক্রান্তিতে ). 

ঘটে বা শালগ্রামে প্জ! ৷ যথাশক্তি উপচার ২ শ্রন্ত। 
"সে িউিটসপীসিটিত...স 

[ ১৩ ] মনসা পূজ! | , 
চন্ষুর্টানার্থ অঞ্জন, প্রতিমা ও ঘট ( প্রতিমা বিদ্বা যোলার সাজ)। 

ষধাশক্তি উপচার (মূলের) অষ্টনাগের পঞ্চোপচার বনি ও হোম । 

[ ১৪] জ্বর পূজা ব1 বিষ্টিভদ্রার পূজা | 

প্রতিমা বা ঘটে পুজা, শ্বেতসর্ষপ, ষোড়শোপচার ১ গ্রস্ত, ছাগাদি 
বলিদাঁন এবং হোম। অন্তবিধ বলি, যথা,--ততুল হরিদ্রা, ৪টি পতাকা, 

» ষবাদি শন্ত, গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপাদ্দি। বলির প্রমাণ যথা,-_- 

রোগিণে হস্তপ্রস্থেন গৃহীয়াতগু,লান্ ত্রিধা | 

পিছ তদদ্বৎ তেনৈব বলিৎ দস্ভাদূঘবাদিকমৃ। 
শেষৎ পক্ত1 তদদ্ধেন কুরধ্যা্বলি চতুয়ৎ | 
হরিদ্রা রমসিক্তাভিঃ পতাকাঁভিশ্চতস্থভিঃ | 

মণ্ডিতৎ গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধৃপদীপৈরনুতমৈঃ | 
সায়ং চতুভি? পুরুষৈ গহীতৎ বলিমুতমৎ | 
বাস্ত দক্ষিণ ভাগে তু গত্বা তত্র সমচ্চয়েৎ ॥ 

[54 কৃফকুমারাদি সহিত বনছুর্গা বা নিস্তারিণী পূজা | 
বেদির জন্ত কদলী বৃক্ষ ; ঘট; কৃষ্ণকুমারাদি*ঘণদশ দেবতার পুজার 

পর্ঠোপচার ; মূলের যোড়ুশোপচার ; বলি ও হোম। 
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[ ১৬ ] গঙ্গা পূজা | 
প্রতিমা বা গঙ্গানদী সমীপে পুজা ঃ খট, যোড়শোপঢার, বলিদশ 

€ হোম। 

[ ১৭] অন্নপূর্ণ। পুজা । 

আসনাদি, পুষ্পপাত্র, প্রতিম। ব1 ঘর্ট, ফোড়শোপচার, পঞ্চগব্য, বলিদান 
ও হোম? 

[ ১৮] চস্তভীপুজা | 

এই পুঁজ! কল্পারতের গন চশ্ীপাঠের পুর্বে, অথবা সময়াস্তরে, মথা-" 

শক্তি উপচারে । 
পপ 

[১৯] পৌষ সৎক্রান্তিতে বাস্ত পূজা! 

আসনাদি, পুষ্পপাত্র, ঘট, থাশক্তি উপচার, বলি ও হোম। 
সস পালা 

[২০] স্্্য পূজা | (মাধী শুরু সপ্তমী) 
ঘট, পৃষ্পপাত্র, আসনাদি, যখাশক্তি উপ্পচার, রক্তপুষ্প (অব!) আকন্দপত্র 

বদরীকগ, দধি, ভুগ্ধ, গুড় ও লাজ। অন্যান্য পূজার কতিপয় পঞ্চোপচার। 

[২১] ক্ষেত্রপাল পুজ1 |. 

যথ/শক্তি উপচার, বলিদান ও হোম। বলিদান ও ছোম কর্পণাশক্তে ' 

কেবল সাধারণ পূজা । 

চা 

[২২] বিশ্বকর্মা পুজা । 
গ্রভ্মি! বাঁ ঘট, যখাশজ্ি উপচার। 
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[ ২৩] ঙ্গলচণ্তী পৃজ1। 
টি 

* সচরাচর মঙ্গলবার এই পুজা কর! প্রচলিত। শালগ্রাম ; ঘটে 
বা প্রতিমা দিয়! পৃজী। প্রতিম। হইলে, ঘটকাণ্ড ; পুষ্পমালা) যখাশঞ্জি 
উপচার ; শক্কে ঝলি ও হোম। 

| ২৪] জন্মতিথি.কৃত্য বা জন্মোৎসব | 

শালগ্রাম বা ঘটে. দেব, জ্সগ্নি, ব্রাহ্মণ এবং স্বনক্ষত্রাদি অনেক গুলির 

পৃজাঁ; এই পরিমাণে পঞ্চোপচার। যষ্ঠীমার্কণেয় পুজার ঘথাশক্চি উপ- 

চার। আসনাদি, পুষ্পপাত্র । 

প্রথমে তিল্লোঘর্তন ? এ নিমিত্ত তিল ও জল । পরে-_গুগগ,ল, নিম্ব, 
শ্বেতসর্ষপ, গোরোচনা, মাঝ, কুশস্তিকা (বেদ অনুসারে) । স্বৃত, তিল 
(পর্যাপ্) জীবিত মত্ত ১টি। শনি মঙ্গলবার যোগ হইলে, মুক্তা, এবং 
হ্বনক্ষত্ত্র সম্বন্ধে স্বর্ণ দিবে। দধি, ছুপ্ধীদি বিবিধ (যখাশক্কি) খাদ/-সামগ্রী 
ংগৃহীতবা । | 

[ ২৫] স্থতিকাষন্তী পুঁজ | 
(পুজ জন্সিবার ঘষ্ঠদিনে প্রদোষে) 

'অংসনণদি, পুষ্পপাত্র, ঘট ; ষষ্ঠখর ফোড়শোপচার , জম্লাদি নয়টা দেবীর 
বং মন্থন দও+ খড়া ও বাসদের পুজার পঞ্চোপচার | ক অন্যান্য ভ্রব্য”-" 

মাষ, যব, সাতটি বটপত্র, ব্যজন (পাখা) একখানি, শ্বেতসর্ষপ, খফ্চা ১, 
ধনুব্বণ, হোমের জঙ্ত বকুল পত্র (পর্যাপ্ত) ম্বত প্রদীপ । 

[ ২৬4 ষোড়শ মাতৃক! পৃজ | 
ও বসোধারা (বসুধারা)। 

_যোডুশমাতৃকা যথা গৌরী, পক্ষ, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, 
১ টির 

ক * 

ক» নিতান্ত অশক্ষে মুলের পঞ্চোপচার | 
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জয়া, দেবসেনা, স্বধা, হ্বাহা, শাত্তি, পুর্ঠী, ধৃতি, ক্ষমা, আত্মদেবতা গু 
কুলদেবতা । | 

বচন। 

গৌরী পন্থা শচি মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া 1 
দেবসেনা শ্বধা শ্বাহা শাস্তি পু্টির্ঘতিঃ ক্ষমা । 
আত্মদেবত। কুলদেবতা চ মাতরঃ যোড়শঃ স্মতাঃ ॥ 

| পূজাসামগ্রী | 
আসনাদি, প্রত্যেক মাতৃকার পঞ্চোপচার, বস্ত্র ১১ আসন অঙ্গুরী ও 

মধুপর্ক, ১ প্রস্ত, লাজ, ঘ্বত, দি, বটপত্র ১৭টা, কুলের পাতা. ১৭, কড়ি ১৭ 
যজ্ঞোপবীত ১৭টা। 

(ক) বন্দধারার জন্য 
কড়ি ৫, ৭ কিন্তবা ২টা। 
পারি ১৭, পান ১৭৯, 

কল ও সিদ্দ,র। 

[২৭] সত্যনারায়ণ পুজা । 

শালগ্রামে পূজা । আসনাদি, পুষ্পপান্ত, যোড়শোপচার , শক বগ্ 

১ খানি। এতঘ্বযভীত এই গুলি বিশেষ ; বা, আঠা ময়দা বা তুল 
চূর্ণ) গুড়, দুগ্ধ, গুবাক, তান্থুল এব বথাশক্কি ফলমুলাদি। 

ব্রতে যোড়শোপচার । ভোজ্য, ঘটদাঁন | « 

[২৮] শ্রীকফের দ্বাদশ যাত্রা । 
(খারমাসে বার বাত্সা ) 

প্রযাণ | 

বৈশাখে চান্দনী যাত্র। জ্যেষ্ঠে আপন্যদীরিতা । 

আর্ঁধাড়ে রথযাত্রা শ্যাৎ শ্রাবণে শয়নী তথা । 
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ভাদ্রে দক্ষিণ পাশ্বারট' আশ্বিনে বাঁম পার্বিকা। 
উত্থানী কান্তিকে মাসি, ছান্দনী মার্গশীর্ষকে | 
পৌষে পুষ্যাভিষেকঃ স্যাৎ মাথে শাল্যোদনী মতা । 
বাসস্ভী বা ভবেন্ান্তে দোৌলযাত্রা তু ফাল্গুনে । 
কথিত তু বুধৈঃ সর্ব্বেশ্চেত্রে মদন ভঙ্ভিকা ॥ 

১ম। চন্দন যাত্রা । 
( বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে") 

বাতা পুর্ব দিনে অধিবাস , এনমিত্ত প্রশত্তিবদ্ধন সামগ্রী, আস 

নাদি, পঞ্চোপচার , তৈল, হরিদ্রা, কৃপুর, কেতকী পুষ্প, নূতন বহ্্ ১, 
পিষ্টক, প্রদীপ । ূ 

, যাত্রাদিনে_ শ্রীকৃষ্ণের শোভা সম্পাদক সামগ্রী, মাল্য বন্থ ও ধ্বজপতা- 

' কাদি যথাশক্কি)। আসনাদি পুষ্পপাত্র, পঞ্চাম্থত, পঞ্চগব্য, মহাস্নানসামগ্রী 
সবাদশত্র'হি, ভূক্গার (গাড়) ১, স্নানের কলস ১, শব্ধ, গুরু নূতন বস্ত্র (গার 

মোচন জন্য) পরিধেয় বস্ত্র ১, অলঙ্কার (সাধ্যান্থসারে) উত্তরীয় বঙ্থ ১, মাল্য 
যজ্ঞোপবীত, শ্বেতসর্ষপ, হোমের জন্য, সাজ্যুর্ববা [ঘ্বত ও দুর্ব্বা) পুজার 
যোড়শোপচার ১ প্রস্ত | 

২য়। আানযাত্রা । 
(জ্যেষ্ঠী পুর্ণিমাতে) 

গুন্দর-কাষ্ঠাদি রচিত ব। স্ব্নয় মঞ্চ ১১ সাজসজ্জা, পুঁজোপকরণ খ 
অধিবাস এবং হোমাদি পৃর্ব্বব্। 

. ৩য়। রথধাত্র। বা গুপ্তিকোৎসুব। 
(আধাট়ের শুক্1 ঘিতভীয়া | ) 

কথশেরভন রথ নির্শাণ করিবে) এই দিন বিধিমভ ররধোৎসগ' (দে ২১) 
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করিতে ছইবে (পুধ্যানক্ষত্র সংযুক্ত দিন শঁশস্ত) বাত পূর্ব চতুর্থ নিষ্টন:ই- 
মহাদেবী গমনের পথ সমভূমি স্থির, শ্খচারি কুরিয়া, উভর পারে পুষ্প 
গুন লতি ঘারা শো! সম্পাদন পুর্ব্বক, মাল্য, কুস্ত, চাষর, ও ধবজপতা- 
কাদিতে স্থশোভিত করিবেন। (যখাশক্তি)। সুগন্ধি ধুপ ও ধৃপপাত্র, 
চন্দন জল, বিবিধ পুষ্প (প্রচুর), যোড়শোপচার সামত্রী ৪ প্রন্ত গুপ্িকা। 
»গুপে রাখিবেন। 

যাত্রা পুর্র্ব দিনে, পূর্বোক্ত প্রকার অধিবাস সামগ্রী গন্ধাদি বারা 
পরিতোধণার্থ ৩ জন ব্রাহ্মণ; বরণ $ রধাচ্ছাদন বস্ত্র ১, এই দিন কথদান। 

যত্রাপিনে_মহান্নান সামগ্রী, বিবিধ আপুষ্প, চন্দন কপূর, চামর, কুশ 
তুলসীপত্র, পঞ্চাম্বত, পঞ্চগব্য, কম্ত,রী, বিবিধ উপকরণ (ফল মুল নৈবে- 
দ্যাদি), লাড্ডু, ক্ষীর, গুবাক তান্ব,ল, এবং হোম সামগ্রী। এই রূপে 

এক সপ্তাহ কাল পৃজ।। 
অষ্টম দিনে-কৃষ্, বলরাম ও স্কভদ্রার জন্ত যোঁড়শোপচার সামগ্রী 

৬ প্রস্ত ছুই বার পুজার জন্ঠ) পিষ্টক প্রদীপ। ব্রাহ্গণ ভোজন, আমোদ 
প্রমোদ (গীতবাদ্য দি, যথা শক্তি) । 

৪র্ঘ।. শয়নৌতসব বাত্র! । 
(শ্রাবণের শুক্রেকাদশীতে । 

যাত্রা পূর্ব দিনে--সমস্ত ১ম যাত্সাবৎ | 

যাত।াদিনে-- মহাজান সামগ্রী, ষোড়শেধপচার ১. প্রম্ত, ভগবানকে 

শায়িত করিবার জন্ত বস্ত্র ১ শিক্)) চামর ব্যজন, হোম, ব্রাহ্মণ ভোজ, 
মৃত্যগীতি। 

কম । দৃক্ষিণায়নেসৰ যাত্রা | 

(জায়ের.ফুক্ষিণায়ন সুখকাক্কিতে) 

এই ফ্কাঝায় উত্য দযহাই এর্ঘ-যাআবেৎ। 



€দবা্চল। | ৫ 

৬ষ্ঠ| পরীর্থখ পরিবর্তন । 
(ভাঁজ এবং আঁশ্বিনের শুক্রেকাদলীতে ) 

খআয়লোতসয ও দক্ষিণারনোত্সব যাত্রার ম্তাযু জব্য সংগ্রহ! 

ধম 1” উত্থান যাত্রা | 
(কার্তিকের কফ্ৈকাদশীতে ) 

সজন্তই ৬ষ্ঠ যাত্রার স্ায়, কেবল তুঙ্সসীপ্র পধ্যাঞ্চ। 

৮ম | প্রাবরণোতৎসব যাত্রা | 

(অগ্রহায়ণের শুক্লাষষ্ঠীতে ) 

পূর্ব দিন-_-অধিবাঁস পূর্বেক্ত শ্রকরে। 
পরদিন --_-- বেদী, পঞ্চগ্প্ডিকা (সর্বতোভট্রমশুলার্থ) কুষ্ত. (কলস) ১, 

কাস্ভাপরি দেওয়ার জন্য ৭ খাশি বর্থ, মূলের যোড়শোপচার, অগ্যান্ত পুজার 
কতিপয় পঞ্চোপচার, পুনরায় ৭ খানি বস্ত্র (সপ্তধা দেবমুখ বেষ্নার্থ) মাহ, 
ছোঁষ, (বথাশক্ি) পিইক, প্রদীপ নির্মস্ছন। 

ঈ৯ম | পুষ্যাভিষেক যাত্রা | 
(পৌধী পুর্ণিমাতে) 

ইহাতে জক্্রীসহ বিষু। পুজা । পুর্বদিন__--অধিবাস পূর্বর্ববৎ | 

পরদ্ন----যোড়শোপচার ২ প্রস্ত, চরম, মহাক্সান। 

১৬ম। নবশশ্যোতৎ্সধ যাজা ; 

ঘা শাল্যোদনী। 
(উত্তরায়ণ সংক্রান্ভিতে) 

ুর্বিদিন অধ্বাস পুর্বববৎ। বিবিধ উপকয়ণ সমেত শালিধাজ। 
ভীড় শুঁজার হোড়পোপচার ১ পরস্ত। তুল; শর্করা, দৃধি, নারিকেল, কারক, 
হোম সাম্মতী 1 

(৪) 



২৬ জআকেোজর 

১১শ | দোঁলোতসব,ব1 দৌলযাত্রা 
(ফাস্তনের পুর্ণিমাঁতে) 

প্রাসাদ মন্দির) চারিকোণ বিশিষ্ট চেতুরঅ।? উহার চারিটি দ্বার, যে!লি 

ক্স্ত; এবং উহ? পুষ্প, পুষ্পমাল্য এবং ধবজ পত/কাদি দ্বার! সুশোভিত 

"করিতে হইবে । তন্মধ্যে ভিন থাক শ্রশ্কুটি বেদী বা মঞ্চ নির্মীণ করিতে 

হইবে | পুষ্প ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শোভিত একটি দোলিকা অর্থাৎ 
এক খানি সিংহাসন বেদীর উপর বুপাইযা রাখিতে হুইবে। 

যাত্রা পূর্ব্দিনে __ প্রথমে বহন [সব ; এনিমিত্ত, ঘট ১, ষোড়শ্টোপচার 
১ প্রন্ত, কুশপ্তিকা, একটি মেষ, (কিন্বা ময়দা নির্মিত মেষ) খড়, তৃণগৃহ 

নিন্াণের অন্তান্ত সামগ্রী (বংশাদি) এই দিন এ তৃণরাশি দ্বারাযে অগ্নি 

প্রজ্ছবলিত করিতে হইবে, তাহা! যাত্রার শেষ দিন পর্ধ্যত্ত অনির্বাপিভ 

রাখিতে হইবে । | 

অধিবাস-__-সময়, যদি চতুর্দশী ও পূর্ণিমা একই দিবসে হয়, তবে 

বহছু,ৎসব ও অধিবাসও একই দ্িনে হইবে। নচেৎ, যাত্রা পুরবর্বদিণে 
€চতুর্দশীতে) কিন্বা যাত্র! দিনে (পুণিমাতে) অধিবাস কর্তব্য । 

যাঁহাহউক, অধিবাসে-দে!ল গৃছের পূর্বদিকে চারুচন্ত্রাতপ (হ্ন্দর 
টাদোয়া, শক্ত পক্ষে) এবং ধ্বজপতাকারদ্দি শোভিত স্থান গোময়োপলিপ্ত 

করিয়। তথায় গোবিন্দ মূর্তি লইয়া ণিয়! অধিবাসন করিবে। অধিবাস 

সামগ্রী পুর্বববৎ ; ঘট, পঞ্চেপপচার ; নির্মন্থন ; সংকীর্তন। 

যাত্রাপ্দিনে--_মহাম্নান সামগ্রী, আসনাদি, যোড়শোপচার ১ প্রিন্ত, 

পঞ্চোপচার ; ফত্তরজ (শাবীর) কর্প,রাদি স্থগন্ধি পদার্থ; নির্মঞ্ছন, সংকীর্তন, 

হোম। ও 

১২শ। মদনভর্জিকা যাত্রা | 
( চৈত্রের শুরু। ত্রয়োদশী ) 

বস্তা পুর্ধ্ঘদিনে অধিবাস ; অধিবাস সামগ্রী পূর্বধৎ। সমূল মদন 

বৃক্ষ, মদন বৃক্ষেল শাখ। ; ভাং পত্র, তুল চূর্ণ ও ক্ষীরঘার! প্রস্তভ কতিপন্ন 

লড্ুক (লাডু)। পু ্ 

পরদিনে-" মহা্সান, যোঁড়শোপচাঁয় ১ শ্রস্ত, হোম, নির্শফন। 



দেবাঙ্চনা | ২৭ 

২৮ কে) জন্মোৎসব বা জন্মাইমী | 
(শ্রাবণের শুক্র অষ্টমীতে ) 

অধিবাঁপ পুর্ব্ববৎ। পরদিন-_চন্জ্রারধ্য (নিমিত্ত বিশেধারধ্য) হোম, 
শ্রাঙ্মণ ভোজ, নির্শাছন। 

২৮ (খ) রাসযাত্র! ৷ 
(কাপ্তিকী পূর্ণিমাতে |) 

পুর্ধবদিন অধিবাস পূর্বববৎ ; যাত্রাদিনে-_মহান্নান, রাসমণ্ডল) সোলার 
লানাবিধ সাজ.সজ্জা বৃক্ষলতা, পক্ষী ও গোপিকা দ্বারা স্থশোভিত করিবে। 
রাসমগ্ডলস্থ গোপিকাগণের প্রত্যেকের এবং শ্রীকষ্ণের পুজার ষোড়শোপচার 

সামগ্রী। হোম, নির্শঞ্ছন। 

[২৯] রথোতসর্গ। (বামনরূগী বিষ্,কে) 
(আষাটের শুক্লা দ্বিতীয়, পুষটা সংযুক্তা) 

পুর্বদিন--গন্ধ পৃষ্পাদি ও বন্ত্র দ্বারা রথ নিশ্মীতাকে পরিতুষ্ট করিবে ; 
শ্ৰাক্মণ বরণ (৩ জনের) ; ঘট, কতিপয় পঞ্চে।পচাঁর অধিবাস স]ুমত্রী পূর্ব | 

পরদিন--গৌধর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পুজা; আভু;দয়িক শ্রাদ্ধ ; ব্রহ্ষিণ 

বরণ ; পঞ্চাস্বৃত, পঞ্চগব্য, পঞ্চগুগ্ডিকা, (সৈর্বতোভভ্রমগ্ডলার্থ), ঘট, শালগ্রাম 

কুষ্ণ, বলরাম ও স্বভদ্রার পুজার যোড়শোপচার ৩ প্রস্ত, বিষ্ুপুজার ১ প্রন্ত ; 

চরুহোম সামগ্রী, যব বা তুল, কুশ, ছুপ্ধ ও স্বৃত পর্যাপ্ত: পঞ্চকষায়, 
আমলক্যাদি ফল, দুর্ববাণ্গুরু বস্ত্র ১ (গামছা), শান্তি কলস ১ ময় 
বা ভৈজস্)। 

ইহাতে আরও ৩টি হোম আছে; প্রায়শ্চিত্ত হোম, মহাব্যান্নতি হোম, 
তিল হোম; তিল পর্যাপ্ত, সমিধ | 

পর়্রপূর্ণ দক্ষিণা পুরোহিতের); হোতা, আচার্য ও সদস্তের দক্ষিণা। 

শ্রীক্ষষ্চকে রথ সমীপে আনিয়া পুজা নিমিত্ত 
আসনাদি, সামান্জার্ধয বিশেঘার্থ, কৃষ্ণ, বলরাম ও সভার পুজার. 

যোড়শোপন্তর ৩ প্রস্ত। 



২৮ আয়োক্জান 1 

রথ সমস, 

রখ নির্মাতার পরিতোষ সামগ্রী, পৃ্প ও বন্দি, কাঞ্চন পর্উরকা' 
্বর্ণপর্র) ? রখোপরি চক্র; তদ্লক্করণের জন্য ধ্বজ পতাকাদি ; রথাজ্ছা দূল। 
ব্ছ্ুূ১ ছত্র ১ চামর ১। ] 

_ সারখি সু রখ. পূজার জন্য যখাশক্তি উপচাঁর। দৃক্ষিণা। 

ততীয় অধ্যায় । 

দশকর্মম | 

১। বিবাহ | 

( সামবেদী ) 
'আভু]দরিক শ্রাদ্ধ; ফোড়শমাতৃকা পঃজ1) কুশখ্ডিকা। মুগ, যয, মাধ, 

মন্থর ১ কলস ১টি (মৃগ্য়), ছায়ামণ্ডপ বা সম্প্রদান শালা (কদলী বৃক্ষ ৪. 
তন্ম,লে সপল্পব স্বুদ্ঘট € এবং এ স্থান গুণ্ডিক? লেপিত অর্থ4 ভালিপন দিয়া 
শোভিভ করিবে । গাভী ১টি (সম্প্রদানশালার উত্তর ভগে রাখিবার জন্য) £ 

(ক) বরপুজার জন্/ | 
পুষ্পপাত্র, আসনাদি, পুষ্পমাল্য, অসুপীয় ১, বজ্ঞোপবীত ১ জোড়, বব 

১ বড়া, তৈজস ঘট ১, আত্মপল্লব ১, হরিদ্রা, মধুপর্ক ১ প্রস্থ, কতিপক্স 
ধাতুপাঞ্জ। 

(খ), কন্যার জন্য বিশেষ ? 

: বঙ্্র ১ চোড়া, পট বস্তই প্রশস্ত, বরের তাই)এ অলঙ্কার (ধাশভি। 
মধুপর্ক ১ প্রন্ত , সিন্দ,র ও অস্তান্তত্রব্য (আয়না চিরুণী, ইত্ক্যাদ্দি).১--" 



বখকর্থী। ২৯! 

(গ) জামাতাঁর কৌতুক 
দান--তুমি (লাধ্যহইলে একথপ্ড ভূষি, নচেৎ কিখিৎ ম্বৃত্তিকা সমেত" 

ভূম্যাধার অর্থাৎ থালা ঝ| রেকাব (বথাশক্ষি) । 

অন্প,---অন্নদানার্থ তুল পুর্ণ খাল! বাটি বা গেলাম? 

জল--__ জলাধার (কলস ঘটি বা গাড় যথাশক্কি)। 
শধ্যা-_-একখানি বিছানার আবশ্টাক জব্য অর্থাৎ খাট, তোষক, 

বালিশ, মশারি, লেপ ইত্যাদি । 

এতত্যভীত, শক্তি থাকিলে,- ন্বর্ণাঙ্কুরীয়, ছত্র, পাছুকা, (উভয় বিধ) 

এবং একটি গাভী, একটি পরিচারিক1। পট্টবস্ত্র ও পট্টোত্রদীয় ১ যোড়া। 
পতিপুজ্রবতী রমণী ১ জন, সধবা (এয়ো) কয়েক জন । 

পুর্বববদ্ধ! গাতী'র বন্ধন মোচনার্থ গৌর্ধ্চন পড়িতে হয়, এজন, নাপিত 

১জন (ক্ষোরকন্মার্থেও) নাপিতের বস্ত্র ১ যোড়া, পাত্রের চঙলন-যোভ 

খবন্) ১। 

(ঘ) পাণি গ্রহণ । 

কুশগ্ডিক। , জামাতার বয়ন্ত ২ জন ? পচ্চনিকা হেরীতকী) ১টি, শমীপঞ্জ 
(শব ইগাছেব পত্র, কতিপয়); লাজ? শুর্প ১ খান1 (বাঁশের কুলা)) শিল ও 
নোড়। (সশৃত্র শিল?), বীরণ পত্র রচিত কট (বেণার পাত1র মাছুর ১) 
আহত বস্ত্র ১ যোড়া,. উত্তরীয় বস্ত্র চাপ) ১ খানি, বরের জন্ত যজ্ঞোপবীত 
১ যোড়া। উষ্ীষ, বর ও কন্ার মুক্কুট । বরণ বন্ধ ২, আচ্ছাদন বস্্১, 
পৃঝবিধ ফল বন্ধনার্থ খন ১। 

(উ) উত্তরস্বিবাহ | 
পুনরায় কুশ্রিকা সামগ্রী, বৃষের লোহিত শুক চর্ম ১ গ্ভানি উহার পৃষ্ঠে 

(লোম পৃষ্ঠে বধুকে বসাইবার জন্ত)। জলপুর্ণ কলস ১টি ্বপ্নয় ঝা 
টউতজন)”। আত্ম পল্পব। যক্েশ্বর শুক্জার বস্ব ২, দৈবপক্ষে বস্ত্র ২, মাতৃপক্ষে 
ঘন্জ ২ পিতৃপক্ষ ও»মাতামহ পক্ষেও এক এক যোড়। 



8৬ আফোজন ৰা 

(৮) ভোজন ধতি'হোম | 
* হুবিষ্যাক্স ভোজন সামগ্রী (হবিষ্য করণের দ্রবটি ; এই দিন (বিষাহদিল) 
হচ্টুতে ত্রিরাত্র পর্ধ্যস্ত দম্পতী সৈন্ধবাহ্ার করিয়া, ব্রঙ্গণর্ধয অবলম্থন পূর্বক 

ভূমি শয্যায় শয়ন করিবেন। কুশ্িক! আ্কামত্রী, (ধবতিহোমার্থ) শালুক 
ও কন্দ মুলাদি। 

(ছ) চতুর্ধাহোম। 
(বিবাহের চতুর্থ দিবসে,_-কুশগ্ডিকা? বস্ত্র ১। সিন্দ,র, (তিলকার্থ ), 

(জ) লোকাচার মতে । 
হরিদ্রা, কর্প-র কুস্কুমাদি ব্রগন্ধি দ্রব্য, পুজ। সামগ্রী _- যে দেব বা 

ষে দেবীর পূজা করা হইবে, তাহার জন্য, উপচারাদি | ব্রাঙ্গণাদি ভোজ, 

স্বত্যগীতাদি, গ্রামধর্্ম ও জনপদ ধন মতে স্ত্রী-মাচার। গ্রামাস্তর গমনের 

জন্ত দোল! অর্থাৎ পান্ধী (অন্ততঃ এক খানা) এবং বাছক। 

(যজুর্বেবদি) 
এই বেছি ক্রিযাতে সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ববব্চ। 

(খখ্েদি) 

২ গর্ভাধান। 
আদ্য খতুর চতুর্থ দিবসে । 

( সামবেদি ) 
পঞ্চোপচার কয়েক ' প্রস্ত, নুরধ্ারধ্য দান, পঞ্চগব্য, স্বর্ণ, স্বামীর দয় 

পরিচ্ছদ ও সুগন্ধি দ্রব্য; ব্রাহ্মণ কুমার ১ জন) স্বৃতগীত, হ্দপ্াদি ভোজ, 
দেঘার্চনা। পরীর স্বাণার্থ পিষ্টশুক সিশ্ধীরস | 

(যঞ্জুর্বদি ) * 
যোডুশ মাতৃকা পুজা, এবং অস্ান্ত সামগ্রী পূর্যধৎ ৎ (ইচ্ছাতে, একটি 

সমস্তই পূর্ব্বব। 



মশক্কন্ম স্কন 

কষা এই যে যদি প্রথম খ্তৃতে স্ত্রীর গর্ভ না হয়, তবে পতি, অন্য খাতুতে? 

গুষগানক্ষত্র যুক্ত দিনে, শ্বেতু” পুষ্প এবং কণ্টকারি মুল উঠাইয়া সংগ্রহ 

রাখিছেন। 

(খখেদি) 
আশসভুদয়িক শ্রান্ধ, ষোড়শ মাঁতৃকা পুজা, চরুহোম সা মগ্রী, শুরধ্যার্ধ্য মালা 

(ইহাতেও একটি কার্ষয এই যে, ক্রিয়ার পূর্ব্বে, মঘা মুলাদি ভিন্ন নক্ষত্র যুক্ত, 
ছিনে, পতি অশ্বগন্ধামূল উচ্ঠাইয়৷ রাখিবেন )। 

৩|। গুখসবন | 
( গর্ভের তৃতীয়মাসে ) 

(সামবেদি) 
ইহাতে ২ গুকার পুংসবন ১ 

১ম,-বৃদ্ধি্রীদ্ধ, কুশগ্ডিকা, পুজা সামগ্রী । 

২য়,ক্রিমি দ্বারা অন্ুপহত অর্থাৎ ক্রিমিতে নষ্ট করে নাই, একপ 

বটগুঙ্গা ৯, এ বট শু! বট বৃক্ষের পুর্বোত্র শাখা হইতে সংগ্রহ করি- 
বেন। মাধ, যব, গুড়, শিলনোড়া ১ যোড়া, নীহার, (সংক্ষেপ হোমসামতী 

(শাট্যায়ন হেতু) 

(যজ্ুর্ধবেদি) 
পুঠধিত অর্থাৎ বাঁসি জল, বটপজ (কতিপয়) অন্তান্ত সমস্ত সাঁমবেদিবৎ । 

(খখেদি.) 

ধধি, মাষ, যব, তুর্্বা, শিশির, নৃতন শুরু বস্ত্র ১ খানি ।অঙ্থান্ত পুর্ব্ববৎ। 

ঈং বটগুঙ্গা-- বটের ২টি ফলযুক শাখাগ্র ভাগ |. . 



৪1 সীমস্তোরয়ন। 
(প্রথম গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ খু] অউ্টমমালে) 

(সামবেদি) 
" বৃদ্ধিশ্রাদধ, কুশপ্ডিকা, অধিক পরিমাণে কুশ, এককবৃত্বস্থিত ২টি পক ডুমুর 
ফ্লু পট্টহ্থত্র, শ্রীবিষ্ুর পাদযুগল (স্বর্গাদি নির্মিত, কিছ্বা মুর্তি; লিম্ব, 
সর্ষপ, ভেলা গান্ছ (ল্লা তক) বচ, খাগড়া বা যুক্তী,স্ত্রপূর্ণ তু” অর্থাৎ টেকো 
(উাকুগ্না) ; কৃষর রূপ স্থালীপাঁকের জন্য অর্থাৎ তিল যাউ পাকের সন্ত স্থালী 

'বেগুনা ও অন্ত সামগ্রী পাকার্থ) তিল, তুল, ম্বাষ এবং ছুঙ্ধ। সাধারণ 

কলস ১, পতিপুল্রবতী স্ত্রী ১ জন । | 

€যভূর্ব্বেদি) 

ৃদ্ধিশ্রান্ ঘোড়শমাতৃক। প,জ। ; আচার হেতু শঙ্খ-চক্র-গদা-পল্স এবং 
বিষুর দ্বাদশনাম যুক্ত পীতবন্্র যুগল (পরীর পরিধান হেতু) । এ বন্ত 
গোরোচন' দ্বারা চিত্রিত করিবেন। কুশগ্ডিকা, চরুহোম সামগ্রী, তুল, 

দুগ্ধ, তিল, স্বৃত, উড়ুম্বর (ডুমুর) ফলের ২টি স্ববক, কতিপয় ডুমুর ফল, 
তরিশ্বেতা শল্ললী (তিন স্থলে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট শজাকর কাটা); ভিগুণ হজ 
(জিশুএকরা সুত্র ।) 

(খগ্েদি) 
' অনডুহ চর্ম ১ (অর্থাৎ বৃষের শুদ্ষচন্্র ১ খানি)। কুশ পর্যাধধ, এখং 

নমিধ । অন্যান্ত যভূর্ষ্বেদির স্যায়। 

:&1 জাতকর্থ। 

(নাড়ীকাটা ও হুধ দেওয়া) 

(লামবেদি ) 
ৃষধিশ্রা্ কুশাঞডিকা, শিলগোড়া ১, শালি খাস, যুগ তৎলেষণেয "জন্য 

বক্ষচারী, গর্ভবতী স্ত্রী অথব] শ্রুতস্বাধ্যায় হীন ব্রাক্গণ ১ হন। স্বৃত, স্বর্ণ । 
পঞ্চোপচার, নাড়ীচ্ছেদনারথ ক্ষ ১। ঈীপ, স্ব) সনু. রাংকপাজ ১1. 



দশকগ্ছ। ৬৩ 

( যজুর্বেদি ) 
|. রঃ 

বৃধিত্রাঙ্ধ, কুশগ্ডিকা ; স্বর্ণ, মধু, স্বত,, ভঙঙুল, সর্ষপ, পঞ্চোপচার | 

(খণ্থেদি ) 
আত্ডাদগ্জিক শ্রান্ধ, সংক্ষেপ হোমসামগ্রী, স্ব, মধু স্বর্ণ রৌপ্য, 

(হরণ) । 

৬। নিক্রামণ। 
(গুভ্ত জন্মিবার তৃতীয় শুক্র পক্ষের তৃতীর়াতে |) 

(সামবেদি ) 
চঙ্গার্ধ্য দান, নূতন বা ধৌতবস্ত্র প্রস্থতীর জন্য) খন্যান্য পক্ষত্রয়েরও 

পন্ধ্যাকালে এই ক্রিয়া --এবংসজু খথেদির ক্রিয়া! সামগ্রী সামবেদিরন্তায়। 

সি পপ শর ০ 

৭ | নামকরণ । 

( সামবেদি ) 
 বৃদ্ধিশা দ্ধ, কুশপ্ডিকা, কুমারের আচ্ছাদন বস্ত্র ১। 

কষজুর্রেদি) 

প্রদীপু, পঞ্চোপচার, শিল-নোড়া) ১। 

(খর্েদি) 

লংক্ষেপ হো সায়্গ্রী ) ২ খানি বক্স 

$৫% 



৩৪ আয়োজন | 

৮ | অনণ্রাখুন। 

(পুজের ষষ্ঠ বা মষ্টম মাস্)। 

(ঝগ্ঠার পঞ্চম মাসে)। 

(সামবেদি) 

মাতৃকাপুজ্জা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, ক্শগ্ডিকা, সংক্ষেপ হোম সামগ্রী) 
মাংসাদি সাধিত বিবিধ ব্ঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, 'স্বত, মধু ও অন্যান্য যথাশক্তি 
উপকরণ সহ অন্ন, অন্নাশনার্ঘ কাংস্যপাত্র। অন্নপ্রাশিত কুমারের সম্মুখে 
রাখিবার নিমিত্ত, স্বর্ণ, স্ৃত্িকা, শান্তর পুস্তক) শন্ত্র কোনও অস্ত্র) এবং 
শিল্পভাশু (শিল্পকার্ধ্য সাধক যন্ত্র) ছজ্রবৃক্ষ (গুবাক বৃক্ষের চারা) লাজ, 

কুমারের জন্য নৃততন বন্ত্র যুগ্ধ এবং অলঙ্কারাদি (যথাশক্তি) মধু । ইহা ব্যতীত 
যথাশক্তি দেবা্চন।, ব্রাহ্মণ ভোজ 9৪ নৃত্যগীতাদ্ি আমোদ প্রমোদ । কাংস্থয 

পাত্রাদি। ধাত্রীর সত্ভোধার্থ শাড়ী ১। 
আর দুই বেদিরও গ্ররূপ জানিবেন। 

৯। চুড়াকরণ | 

(কুলাচার মতে ১ম বা তৃতীয় বর্ষে)। 

(সামবেদি ) 

প্র্ুণে ছায়ামণ্ডপ ; বৃদ্ধিশ্রান্ধ, কুশগডিকা,'কাংশ্থপীত্র, উষ্জল, গোময়? 

তাজন্ষুর ও লৌহক্ষুর সমেত নাপিত, তিল-তঙুল-মাঁধ-হুদ্ধী, কষর পাকের 

জন্ত (দশ ৪1)। শালিধান্ত, যব, নূতন শুক্বস্ত্র (আহত) ১ যোঁড়। 

পুঁজোপকরণ (পখ্শেপচার) শজাকর কুট ভ্রিশ্বেতা ১টি। বস্ত্র নবনীত, | 

শমীপত্র, কুশ । 

(যভূর্ব্বেদি) 
নবনীত তেদভাবে দূধিসর), শরাব অর্থ, সর। ২টি । ভোজ্য ধটি। 

খানান্য সামবেির ভ্তায়। 



মশকন্ম। 

(খথেদি) 
টি 

কত উভয় বেদির হ্যায় ব্য সংগ্রহ । 

১০। উপনয়ন। 

সেমাবর্তন ও বেদারস্ত সহ) 

_ ব্যবস্থা £- 

, গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বর্খে উপনয়ন বিধি বিহিত ; আবার যোঁড়শবর্ধ পরযত 
উপনয়ন কাল $ তনুর্ধে সাবিত্রী-পতন-হেতু ব্রাহ্মণ উপনেতব্য নহেন।) 

(সামবেদি) 
প্রা্তণে ছা'য়ামগ্ডপ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, কুশত্তিকা, গোময়, ভোজা ৩টি, সৈন্ধব 

লবণ, যক্ঞোপবীত, ত্রিবৃত মু্জমেখল1 শৈেরপত্রের মেখল] ৩ বেষ্টন) নাপিত 
১ জন, কুগুল কের্ণে দিবার জন্য) ক্ষৌমবন্ত্, তদভাবে আহতবস্ত্, কার্পাসবস্ত্ 

আচার হেতু ব্রহ্মচারীর কৌপীন (গৈরিকবন্ত্ যুগ্ম) ; কৃষ্ণসারাজিন ক্েঞ্চসার 
হরিণের চম্ম); বিশ্ব বা পলাশের দণ্ড ১টি মোণবৰক পরিমিত অর্থাৎ উপ- 
নেতব্য বালকের টদর্ধ্য পরিমাণে); সন্ধ্যাকালে পুনঃ কুশপ্ডিকা । ঝুলিবস্ত্র ২ 

চত্র্থদিনে”_ 

সাবিভ্রীচরুহোম সামগ্রী,_-তজ্জন্ত যব, ক্রীহি, কাঁংস্তপাত্র ১টি; ততুল» 
ছুগ্ধ, স্বত, পেধ্যাপ্ত) বরুণ কাষ্ঠের উদুখল মুষল ? শুর্প ১, সার্ধাুষঠপর্ব্ব প্রমাণ 
(দেড়বট) পুষ্ষর নামক মেক্ষণ (খদ্দির, পলাশ বা ডুমুর কাঠের) 7 শ্ুকৃ, ক্রুব 
শ্রাদেশ প্রমাণ সমিধ.। বৈণব দণ্ড (বেডুর্বাশ) ১। 

| (যজুর্ব্বেদি) 
মাণবকেপ্স পরিধেয় শুক্লবন্থ যুগ্ম, ক্ষেখম ও কৌস্তীন নাই। অজিবৃভমুর্গ- 

স্ধিল!; অন্তান্ত লামঘেদিবৎ। 



৩১ আয়োজন । 

(ধণ্থেদি) 
 জব্যসংগ্রহ সমগ্তই এ উভয় বেদির ন্যায় । কেবল তৃতীয় দিনে পলাশ 

মূল কিন্ব। পর্যাপ্ত কুশ (কেশস্তব্ব)। কতিপয় নূতন শুন্কবস্ত্। 

(ক) বেদারন্ত ও সমাবর্তন । 

(সামবেদি) 

ৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, কুশপ্ডিকা, শীতল ও উষ্ণজল, দ্বাদশ ত্রীহি বা পঞ্চশত্, পুষ্প- 

পাত্র, পঞ্চোপচার কেয়েক প্রস্থ) ধাতুপাত্র (কতিপয়) আহত বস্ত্র ১ যোড়া, 

যজ্ঞোপবীত, চর্মপাদুকা যুগল, কাষ্টপাছুক যুগল, সর্বেবীষধি, যজ্ঞোপবীত, 
ম্বেতচন্দন;, ভোজ্য »। 

(যজুর্ব্বেদি) 

বৃদধিশ্রান্ধ, সচক্হোম কুশত্তিক। সামগ্রী, আত্রপল্লখ ও কুশসমেত জলপূর্ণ 

কলস ৮টি, ডুমুর কাষ্টের ঘাদশ অঙ্গুলি প্রমাণ দ্তকাষ্ঠ ; পিষ্ট (পেষণকরা) 

তিল; কর্প,র চন্দনাদি স্থগন্ধি দ্রব্য, নৃতন বস্ত্র যুগল, উষ্ণীষার্থ নূতন বন্ত ১, 

উত্তরী ্ার্থ পষ্ট বস্ত্র ২, পুনরার নূতন বা রজক ধৌতবস্ত্র ১, বিষাদ কাঠের 

দণ্ড ১. পুজোপকরণ, পঞ্চোপচার, মধুপর্ক ১ প্রস্ত। গোঁযান ১১ টোপর, 

পুষ্পমাল', পূর্ণপান্র ১, দক্ষিণা ৪। 

(ধণ্বেদি) 

মাণ্বকের ক প বিধান যোগ্য মণিমাল অর্থাৎ মুক্তাদির মালা; কুগ্লঃ 

বস্, চর্ম ও কাষ্ঠপাছুকা, বেড়্ব্যশের দ। পুষ্পমাল্য, করঞরধীজ প্রতেঠক 

দুইটি কগয ) অর্জন, সর্ব্্বীষধি? গন্ধ ব্য (অনুগগেপনার্থ) লীতল ও উঞ্ 

জল, ছত্র ২, উক্ীষ ২ দ্বাদশত্রীহি বা পঞ্চশস্ত, শমীপঞ্জ, চন্দনকষ&, তাঅক্ষুর 

ও লৌহক্ষুর সমেত নাপিত ১, গোমগ্ন, নবনীত, দর্ধি; সচকুছথোম হুশখিকা, 

ঘঙ্ঞোপবীত । 



দশকন্ী 1 | ৩৭ 

(খ)*অধিবাস | 

(বিবাহাদি কর্মাজতুত্ঠ-সর্ধবেদ-সীরধারণ অধিবাস ) 
পঞ্চোপচার, শালগ্রাম বা ঘটে গণেশাদির ও যষ্ঠী মা্কণ্ের পুজ।।' 

গন্ধতৈল, স্ুগন্ধিদ্রব্য 1 এবং মহী গন্ধাদি-যথা ; ১ 

মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যা ূ ্ব্বা পুষ্পৎ ফলং দবি। 
তং স্বত্তিক-সিন্দ রুং শঙ্ঘ-কভ্ত্বল-রোচনা। 

'সিদ্ধ্যর্ঘং কাঞ্চনৎ রৌপ্য তাত্রৎ চামর-দর্পণযৃ। 
' জশ্বিপঃ প্রশত্তপাত্রঞ্চ বন্দণীয়াঃ শুভে দিনে ॥ 

উল্লিখিত ক্রিয়াসমূহে দক্ষিণ! নিরূপণ | 

বচল, 97 

গর্ভাধাতন চ ধ্বান্যালি ফল পুংসবনে তথা 1 . 
সীমস্তোনয়নে চাজযৎ কাঞ্চন জাতকর্ঘণি । 
বাসসী নামকরণে তাত্রপাত্রস্ত নিদ্রমে । 
প্রাণনে কাংস্তযপাত্রস্ত কষভৎক্ষুরকর্ম্াণি | 
শ্বর্ণন্ত ব্রতীদেশে বিবাহে গৌঃ পয়স্ষিনী | 
দক্ষিণা কথিত হোতা অন্যত্র গুরু-তুয়ে ॥ 

"৯ গর্ভাধানে--ধান্তাদি | ২। পুংসবনে-স্ফল (হরীতক্যাদি।) 
১1 সীমকোরয়নে--খ্বৃত। &1 জাতকন্মে--হ্বর্ণ। 

€। নাষমকরণেশবস্ত্রজোড় । ৬। নিচ্কামণে--তাতপাত্র। 
| নননপ্রাশনে-_কাংস্তপান্র |  ৮। 'চুড়াকরণে--যব। * 
ন্ট 1 উপনয়নেশ+শবর্ণ ॥ ৯০ | বিবাহেল-ছুপ্ধবভী গাভী 1 

আদ পাস 9 পল অন ভা 



টি আয়োজন । 

 ওুঁভ্রীগ্ুরবে নমঃ। 

দীক্ষা 
বা মন্ত্রগ্রহণ । 

সংকরসামণ্রী, গন্ধ পুষ্প বন্ত্ালঙ্কারাদি হারা গুরুবরণ সর্ব্বতোতপ্- 

মণ্ডলের জন্য পঞ্চগুত্ডিক, নৃতন কুস্ত ১ বস্ত্র সমেত; নরক অশক্তে পঞ্চরত্ব 

ও সর্ব্েখিষধি, পঞ্চপল্পব, স্বর্ণপাঁন্র অতাবে অন্য ধাতুপান্রঃ যোড়শৌোপচার” 

গন্ধ, করবীরাদি পুষপপূর্ণ পুষ্পপান্র, আসনাদি | 

কপূর, ছুগ্ধ, কুশ, কল্পোক্ত দেবতার অর্থাৎ গুরু যে দেবতার মন্ত্র দিবেন, 

তাহার পুজার ষোড়শোপচার, শিষ্ের নেত্বন্ধন ১ ও অন্যান্ত অল-:' 

ক্ষার (যথাশক্তি) শিষ্যের বন্ত্র যুগল, মিষ্টান্পপানাদি ঘার] ব্রাঙ্ছণ ভোজ, 

গুরু দক্ষিণা যেখাশক্তি) সাধারণ হোৌমসামতী | 



চতুথ” অধ্যায়। 
শ্রান্ধকাণ্ড |, 

ব্যবস্থা ৮ 

শধবার পক্ষে তিল ও কুশ স্পর্শ করা বিধি-নিবিদ্ধ। দুর্ববা ও বব 
উ।হাদের জন্ত বিহিত । 

বিহিতপুষ্পঃ-- 

জাতি, কুন্দ, মল্লিকা, য,খিকা, এই ন্বপ পুষ্প এবং পদ্োৎপল, কেতকী, 
করবীর, বকুল ও চল্পক। 

নিষিদ্ধপুষ্প। 

জবা, ভা্তী, অর্কপুষ্প, পীতবিন্টী, উগ্রগন্ধি ও অস্যগন্ধি এবং টচত্য 
(সমাধি বা শ্মশান স্থান) বৃক্ষোতুব রক্তপুষ্প। 

কিন্তু 9.7 

জলজপুষ্প, করবীর এবং বকপুম্প রক্ত হইলেও অনিষিদ্ধ। 
শ্রাদ্ধ পূর্বদিনে__স্ত্রীত্যাগ ও সংযম। 
শ্রাদ্ধ দিনে-_-দস্তকাষ্ঠ ত্যাগ, উ্াঙ্গান, মৈথুনত্যাগ, একাহার । 

তিল-কাঞ্চন ও বৈতরণী | 

মৃত্যুশধ্যায় শায়িত রোগীর প্রাণ বহির্গত হইবার প্রাক্কালে (১) হেমগর্ভ 
"তিল দান ও (২) বৈভরণী করিতে হয়। 

(১১ হেমগর্ভ তিলদান--বস্তর ১ উট (তামার) ১১ কিছু তিল,, একটুকরা 
স্বর্ণ এবং গর্ধপুষ্পাদি ৪। 

০৫) বৈতরদী-_-বসভরী (েকৃনণ বাছুর) ১, ভোজ্য ১, বস্ত্র ১ খানি, 
কুশ । 



৪৯ আয়োজন 1 

ম্বতের দাহ কর্ম । 
অল্পপাকের পৃথক্ নৃতন পাত্র ১, চন্দন রুপূর্রাদি শগন্ধিদ্রবা। কর্ণাদি 

' সপ্তদ্বারে প্রক্ষেপের নিমিত্ত খাতটি স্বর্ণ খণ্ডিকাঁ (সৌণার টুকর) তদতাবে 
ক্কাংস্ত খণ্ডিকা। 

নূতন এঁ মৃৎ পাত্রে পাচিত'এঁ অন্ধের অর্ধেক পথে ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট 
তর্েক পিগু দিবে! কুশ, তিল ও গন্ধ পুষ্পাদি।: অন্তান্ত কর্তব্য কাধ্য 
সাধারণে অবগত আছেন। অস্থি সংরক্ষণের জন্কংস্ৃত্তিকা পুট ।  উর্ণা- 

তত্ত। দুগ্ধ, শিবনৃত্তিকা, (আমপাত্রার্থ) ১ম হইতে দশাহ পধ্যন্ত জল ও দুগ্ধ 
পাত্র । জলপাত্রই দ্রিন দিন দ্বিশধ হইতে,প্বাকিবে। 

১৬০ ৯৯৯৯ -+-৯+ প 

পুরক পিগুদান | 
দানের পর জল, গোময়, ও শ্বেতসর্ষপ স্পর্শ করিবে। তৎপর পিগু- 

বাতা এই সকল সংগ্রহ রাখিবেন-_সাধারণ শ্রান্ধসাষণ্রী, পুষ্পমাল্য, পি 
পাকের জন্য নৃত্তন স্বৃ্তা্ড। জিকার কাষ্ঠ (রল! ব! ছিটকীকাষ্ঠ)। 

গঙ্গায় অস্থিক্ষেপ। 
পঞ্চগব্য, স্বর্ণ, তিল, মধু, কুশ, দক্ষিণা; ব্রাহ্মণ ভোজ। 

পর্ণ-নর দাহ | 

শরপ:ত্রর অর্বাৎ খাগড়। বা মুজার পাতার পুত্বল নিন্মাণ করিয়া, অস্ষি- 

ছলে নিয় লিখিত পারীরিক অংটশনিম্ন,লিখিহ/সংখাক পলাশপত্তর যোজন! 

করিতে হয়। শিরে ৪*, গ্রীবাতে ১*১ বক্ষে ৩০১ উদরে ২০, বাহু ও উর 

&% মুখানলেক মন্ত্র যথ। ৮-- 

রকৃত্থ। ভু'দুফূতং কম্মআনত!-বাপ্যজানভা। 
হত্যুকাল বশং প্রাপ্য নরঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ 

“র্ীধর্শদমাষুকো। লোভস্মোহন্সমাবৃতঃ। ূ 
দহেংহং সর্ধব-গাজাণি দিব্যান লোকান্ স গঙ্ছতু ॥ 



 আন্কান । ১ 

ইয়ে,৬টি করিকা, হতভুলি লমুহে ৫টি করিয়া, অরে ৬টি করিস, শিচ্ছে 
৪, দক্ষিণ জানগুজভ্যা্জ ১৫১ বাদ জানুজঙ্ঘার় ১৫, পাদাূলি লমুক্ছে ৫টি 
কারয়। পলাশপন্র যোজনা করিংব। অতঃপরৎলমন্ত পর্ণদেহ যেখলোনগ্ষুজে 
বেষ্টন করিয়া, পি যবে (ময়দা) পরিলিপ্ত করিয়া, পূর্বাবদ্, দাহ ছি 
কর্তব্য । ড্রধ্য),--শরপত্র, পল্পশপজ, মেষলোমন্আ, অয়দ।। * 

অশৌচান্ত দিনে । 
টি 1 8 

বক্স শুদ্ধি, ক্ষেখর, লবযস্্র পরিধান, ও মন্ষলাদি। 
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অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত | 

অনি, গোঁ) ব্রাহ্মণ, বর্ণ, জল, স্বৃত ও রাজাকে ম্পর্শন বা দর্শন এবং 
স্বর্ন কর্রিবে। 

পার্বণ শ্রাদ্ধ । 

দীপান্ধিতা অমাধন্তা ও নবার প্রত্বতি ক্রিয়াঞ্ে ্রান্থকরিতে হয়। 
পুর্ববদিন নিরামিষ ভোজন ও সংযম; পর দিন শ্রান্ধকর্তী নিত্যত্রিক্জা 

ফরিয় বর্্রযুগ্ন পরিধান করিবেন । 

পাষাণ, অস্থি, শর্করা, ইষ্টকারিযুক এবং পদ্ল, ক্রিমিযু্ত,। সন 
সংকীর্ণ ও জনপূর্ণ) ছূর্গযুক্ত, অনিষ্টশ্দী (ীৌৎকার-কদ্দনাঁদি উকট শন 
বলা ভূমি ত্যাগ করিয়। র্সকল পদার্থ বিহ্বীন উতকৃ্ স্বান গোমক্ো- 

পলিত্ত করিয়া, তথায় শ্রান্ধ করা বর্তব্য। ৮ 

সাঞজার্দণ রান সামী, ভোজ্য ২টি (মাতাগহ ও পিতৃঠাক্ষ)। বং খানি 
গ্দিগা, বাহ্মপতোজন। সাধারণ শ্রাহসামতী হহাতে ও প্রত আবশ্তনকা 

১ 

(৬) 



যোড়শ ূ 

(আদা শ্রাছে ও ০০০৪০ 

 ক্বোড়শদান, যখ।-- 

ভূমি, আলন, জল, বনজ প্রদীপ, অয়, ভাম্ব,ল, হস্ত, গন্ধ, মালা, "ফল, 

শঘ্য?, মিহি গো, স্বর্ণ ও ্ | 

বচন যথাগ_ 

ভূম্যাসনৎ জলৎ বস্ত্রৎ প্রদীপোহমনমতঃ পরৎ। 
তাদ্চলৎ ছত্র-গন্ধঞ্চ মাল্যৎ কলমতঃ পর | 

শষ্যা চ পাকে গাবৌ কাঞ্চন রজতত্তথা ॥ 
দানমেতং ষোড়শকৎ প্রেতমুদ্দিশ্য দীয়তে ॥ 

এক্ষণে প্রত্যকটার বিষয়ে এক এক করিয়া বল যাইতেছে ।-- 
“| 

| 

খত 1 

৪ 1 

€ | 

৬1 

শি । 

৮1 

৯1 

ভূমি এক খণ্ড ভূমি, স্দশক্তে এক টুকর1 ম্ৃস্ভিক। এবং ' 

তাহার আধার, তামার টাট এক খান] । 

আসন-__কাষ্টাসন, কুশালন ও কন্থলাসন। 
জল----জল সহ একটি কলস, ঘটি কিন্তা শেলাস। 
বন্র--কাপড় ১ বোড়। (ফথাশক্তি)। 
দীপ-_দীপাধার অর্থাৎ ধাতু নিশ্সিত ধ1 কাষ্ঠের পিলশু্জ 

১টি, তদাচ্ছাদন বস্ত্র ১ একটি লোৌহশলাকা, এক খানি টাউ এবং 
একটি রৌপ্য বর্থিকা বেপার বাতি)। 

অন্ন-__এক খানি থালা তঙুল পুর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে, 
পিতল ব। ককাসার বাটি ২৩টি । 

তাম্ব,ল-_ গুবাকাপি সহ এক খানি বাটা। 
ছত্র-_ ছাতা ১টি।. , | 
গন্ধ-__-সারচন্বন এবং উহার আধার রেকাঁব ঝা ঘাটী। 

১০1 মাল্য-_ল্র্ণ বা রৌপ্য মাল? তদ্বশক্তে পুষ্প মাল 
১, ফল--_তৈজসাধার সহিত হীভকী বা নারিকেল । 



* আবফাণ্ড। | ৪৩ 

১২) . শহ্যা বিবাহণগ) দান ডরইক্য)। , 
১৩। পাছক।____কাষ্ঠ পাছুক1 ১ খোড়, চম্্পাছুকণ ১ ফেড় ।. 
১৪। গাবৌ-__বংস সহিত একটি গাভী । 
১৫1 কাঞ্চন_-_ন্বর্ণ নিশ্মিত অনুরীয় বা ম্বাল্য।, 
১৬। রজত-_-রৌ পয নির্মিত অন্থুরীয় বা মাল্য। 

উপরি লিখিত প্রত্যেক দানের সঙ্গে বঙ্্রান্ভাদিত ভোজ্য এক একটি 

বিতে হয়; এ বস্ত্র 'যথাশক্কি) | 

শষ্যা-বিষয়ে একটি বিশেষত্ব আঁছে ;--- 
উক্ত যোঁড়শে ষে শষ্য কথিত আছে, ততিন্' আরও এক প্রকার শঙযা 

আছে, উহা বিলক্ষণ। শয)। টি 

হুরীতক্যাদি ফল এবং বস্ত্র সহিত একটী কাঞ্চন পুরুষকে শ্বর্ণ নির্মিত 
পুরুষ মুর্তি) এক খাটি পৃথক শহ্যায় শয়ান রাখিতে হইবে। কাঞ্চন পুরুষ 

"সমেত এঁ শয্যা একটা. বিক্দম্পতভীকে (সপতীক ব্রাহ্মণ) নানাবিধ বস্ত্র ও 
অলঙ্কারে ভূষিত করিয়] দ্বান করিতে হয়। এই দানি উক্ত দ্বিজদম্পত্ভীকে | 

০ পর পক... সি. 

বষোতসর্ণ । 

(ক) যজ্মণ্ডপ | 

বৃধোৎসর্গে প্রথমতঃ যজ্ঞমণ্ডপ অর্থাৎ যে গৃহে আদ্যশ্রা £ ও যজ্ঞ হইবে, 
প্লেই গৃহের বিষয় বর্ণিত হইভেছে। 

 শ্বজ্ঞম্পের ৪'কোণে চারি খুটী পতিতে হয়। প্রত্যেকটা ৪ হস্ত 
খ্যবধানে। অর্থাৎ যজ্ঞমণ্ডপের মেজে ১৬ বর্ণ হস্ত হইবে। ভিত্বি৯ হত 
উচ্চ। এ্ঁখুঁটির উপরে ভৃগ-গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে |, * 

য্ঞটগুপে কতিপয় কাঁ্ঠ'সামণ্রীর প্রপ্োজন, তন্মধ্যে সামবেদি কুরীপ্ডি- 
ক্বাস্থলে থে কয়েকটির বিষয় উল্লেথ করণ গিয়।ছে, এ কয়েকটি ছাড়া এ ন্হ্লে 

আরও করেকটি আবন্টক, তাহার বিবরণ নিয়ে লিখিত হইতেছে, 



সঃ আয়োজন 

যপ- চারি হস্ত পরিমিত একটি বিশ্বকা্ঠের ৯: উপরি গে একী 

7. বৃষ ধুতে হয়; উহা মবি। 

উপহ্খ-_ইপ ১হত্ত পরিমিত ৪টী। 

জু এক হত্ত পরিমিত ১থানি হার্ড: হাতের বুস্ধানষ্ঠ কর- 

তলে এবং অন্য ঢারিটি আডুল সোজা থাকিবে! “কর” 
ধরিতে হাতের যেক্পপ আকার হয়'সেই রূপ । 

হোমকান্ঠ-_মাআ বা পলাশ কাষ্ঠ সেমিং)। 
ইতি কাষ্ঠ রামআী। 

অন্যান্য সামগ্রী, যথ-- 

শুর্প ফেলা) ১, কৃশ, তিল, হরীত্কী | 

শবাস্তিকুদ্ক-_একটা ঘট (সৃশ্ময় বা তৈজস)। 

পঞ্চঘট-৫টী ঘট মৃগ্নয় বা তৈজস)। 

পঞ্চুপন্পব ১ প্রস্ত এবং পঞ্চ ঘটের নিমিত্ত পৃথক রূপে €টা আনপর্নক। 

শান্তিকুন্তের মুখে দ্িরার জন্য-_ 
র্বে্বীষিধি, পঞ্চরত্ব, কুষ্কুম, তুল পূর্ণ একটা নূতন শরাৰ (সরা) তছ্- 

পরি একটী নারিকেল ও বস্ত্র ১ যোড়া। 

পঞ্চঘটাচ্ছাদন-----রন্ত্র ৫ খান, অভণবে ১ খান । 

চন্্াতপ-__যজ্ঞম্ডপের পরিমাণে (১৬বর্গ হত) একখানি চাদোরা,। 

জাডান্ছালী ৪ চযন্থালী ১ প্রস্থ । | 

ন্্প 

চর এরং উপ্রধগ রিষ্বকাষ্ঠের করা বিহিত জকু ভাবাদি বুল? 
কদয পলাশ কিন্তু খ্দির ক্বা্টের কর! বিক্ত্ত | : 



জ্রান্ধকা। ৫ 

রুত্্রপৃজার 'জন্য | ্ 
আলনাঙ্তুরী গু মধুপর্ক * প্রন্থা, বস্ত্র ১ খানি, ্্ালার উট ১।. প্রঞ্চোপন, 

চার ও পুষ্পপাত। | 

বিষ পুজার নত 
ভানার টাট ১ কোসাকুসী ৯ পৃশ্পপাজ ১) সৈবেদপাজ ১, আপনাহ্রী 

মবুপর্ক ১ শুন, বস্ত্র ১। 

ত্রদ্ষপূজার | 
. অগ্র্যাধার অর্বাৎ একখানি ফ্াসার টাট, ভোগা ১, ছড্ত ১) পাছুকা ১ 

হোড়। কোস্রপাহকা) কমগুলু অর্থাৎ গাড, বা ঘটি ১, ঘণ্টা ১, জলশঙ্খ ১, 

ত্রিপদ্দী ১1 ৃ 

পঞ্চগব্য.. গণেশ, গ্রহ, এ বি পুজার যোক্শ্রোপচার, আমনাদি, পুস্প- 
পান, স্বত ও তও্ুল। 

(খ) বুযোতসর্গ। 

বষ__বাড় ১টী (রক্তবণ হইলে প্রশস্ত হয়) বয়স ৪ দাত) ক্ষতহীন, 
হপৃষ্ট । 

বশসতরী-_রক্ত; নীল ও কুষণবর্ণের ৪ট়ী বুকুষ! । 

বযাচ্ছাদন-_ বব ১ (শালবনাত বা কম্বল, যথাশক্) বৃষের পৃষ্ঠে 
: দিবার বস্ত্র ১ যোড়1। 

কাৎস্যক্রোড়--ক্কাসার পাতর। ২ খানা, বৃষের পৃষ্ঠ দিয়! উভয় পার্ে 
ঝুলাইয়। দিবার জন্ত। 

তাত্পৃষ্ঠ- বষের পৃষ্ঠে দিবার জন্ত তামার পাঁভরা ১। 
কেনে লয় বা নূপুর ২* ধানা। (বৃষের ৪, বৎসতরীর ১৬)। 

জর্পণ-_-কাসার দর্পণ, ছিদ্র বিশিষ্ট ১ খানা 1» * 
(বৃষের ললাটে ঝুলাইর। দিতে ছয়) 

শ্বেভচায়র--:লজে বাঞ্গিবার জঙ্ত শাদা চামর ১। 



রঙ 

৮৪৬. যোজন ৰ 

ঘণ্টা_গলদেশে বান্ধিবার অন্ত  ্ধী: ১, 

্বর্ণশৃঙ্গ___বৃষের শে, দিবার জন্ত সোগার শৃষ্ষ ২ ) 
রজতধুর ৪টি_-ৃষেঃ ৪ পারের খুরে দিবার জন্ত)। 
বীরপউ- ঘের, ললাটে দিবার জন স্বর্ণ নিশি ৮০০০০ 

পারা ১ খান! । 

বন্ধনবন্ত্র-__(বৃষের ১, বসতরীর ৪ খানা) 

বংসতদ্বীর -- 
আচ্ছাদন বর ১ খান1। 

অলক্কার--তদশক্কে কাংশ্তর্রোড় ৪ খানা। 

বাশের ডাল। ছোট ছোট ৪টা।' 

সিন্দ,র, ফাইল ও থোপ পেট্রন্ত্র), চিরুণী,.আর্পি, এই' সকল ৫ প্রন্ত। 
ষ.পাচ্ছাদন বস্ত্র ২ খানা । বেতসতরীর) 

গো-পালকের বস্ত্র ১ খান! 

অন্যান্য সামগ্রী যথা 

লৌহত্রিশুল ১০ লৌহ চক্র ১১ চটড+টের ব্রিশূলাকার শাখা ১টী; 

ফুদুম, অভাবে হরিদ্রা ) সারচন্দন; তর্পণের কৌ!সা ১) জলাধার (তেজ 
া সৃগ্নক্স পাত্র ১টা)) বৃষন্গানের কলস ১, সর্বেবাষধি। 

গীতা ও বিরাট পুজার । 
বন্্র ১ আসনাঙ্গুরী মধুপর্ক ১ প্রস্ত, পুষ্পপাত্র, পঞ্চোপচার। 

(গ) বরণ ও দক্ষিণ! | 

রহ্ষা') হোতা, আচার্য্য, গীভাপাঠক ও বিরাট পাঠক এবং সা এই 

ছয় জন ল্রান্ষণপন্ডিতকে বরণ করিতে হয়; তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্ত এক 

এক ধোড়া গর ব্যস্তার যোগ্য) এবং এক এক খান] কুশালন | 

বিরাট ও শীতাপাঠ-স্থলে ২ জন ধারক,২ জীন শ্রোতা ও ২ জন মদর্ত 

থাকেন; ভাহাদের প্রত্যেকের এক এক যোড় বস্ত্র ও পলন। 



দক্ষিণা--প্রত্যেক বরণের বেত ব্রাহ্মণের) সাধ্যমত ।.. কেবল, ব্রক্গার 
অভ»অৃতিরিক্ত ১ খানি তগ্ুলপুর্ণ লা দ্বিতে হুর , ইহাকে তুর্ণপাত্র কহে। 

সাধ্য থাকিলে--ন্রক্ষার শবর্ণাঙ্গ,রী, .হোতাঁর স্বর্ণ, বস্ত্র যোড় ও কণংত্ত- 

পাত, এবং আচামের বৃষোঁৎসর্গ ০৪৪ বৃষতুপ্ত্য বরস্ক গো] একটা, কিছ; 
ভন্ম,ল্য। 

নন 

অশোচান্তদ্বিতীয়দিনশ্রাদ্ধ বা আন্শ্রাদ্ধ | 
কেবল আদ্যশ্রান্ধ ক্রিয়াটীতে বিশেষ রূপে যাহা জাবস্াক হয়, তাহাই 

বল! যাইতেছে __. 
পঞ্চোপচার, সাধারণ শ্রাদ্ধ সামগ্রী, শালি বা ত্রীছি। 

আসন ১, কুশাসন বা কম্বলাসন)। 

ত্র ১। | 

পাছুক? চেম্ম্পাদুকা বা কাঠ পাদুকা) , 
চল দীপাধার পিলস্থ'জ ব1 অন্যাপ। 

১ যোড়া, শধা ১ ( ষোড়শ দ্রষ্টব্য )। 

লন অর্থাৎ প্রেতের সস্তোষ জনফ ভোগ্য যান, অলঙ্কার ও 

বস্বাদি। 

মাসিক ও যাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ। 
মাসিক বাষাগ্রমসিক শ্রাঙ্গে এক একটি ভোজ্য এবং সাধারণ আস্ক 

সামগ্রী ও এক এক খানি বন্ত্র। আর বিশেষ কোনও আবশ্ক হয়ন। । 

কিস্ত ষদি আদ্যশ্রান্ধে দান ও বৃষোতসর্গ ন! করা হইয়া থাকে, তবে 
ষাগ্নাসিকে বা সপিশ্তীকরণে তাহা করিতে পারা যায়। 

মপিখীকরণের টি নিয়ে লিখিত হইতেছে ।___- 

 লপিতীকরণ 
শ্রান্ধু ধিনে শেষ মাসিক; ; অপরাহ্ছে মুল ক্রিয়া *। 

গং দেব ও পিতামহাদিবু পার্বশানুসারে এবং তের একো দান . 

সারেপ্রান্ | 



লাস 

৪৮ . ূ কাক্কেজন | 

সপিভীকয়নে, প্রধহতঃ দানি । খাহারা পূর্ব ক্নপ “হোস্কশ" গান করিতে 

অক্ষম, ভীহণরা কেবল ৫ দ্বান মান করিতে পারেন। 

৪ গান ধা -. অগ্র, জল, বন ও তানুল (“€যাত্বপ” ভ্রষ্ুব্য)। 

শ্রান্থ সামশ্রী যা 

সাধারণ শ্রান্ত সামত্রী (তিল ও যৰ লহ)। হুত্র। বস্ত্র ৪খানা? শক্ষে 

৪ ঘোড়া । োজ্য ৫টি । (প্রত্যেক দানের এক একটি, শ্রাঙ্ছের ২টি)। 

হুলাস্ুধমতে সান্বংসরিক একো শ্রান্ধ' 

চূর্ধযার্থযদান ল।মগ্রী; যথাশকিদান ;) তদশক্তে ভোজ্য ১টা, সবস্্রোপ- 

করণ অন্দান, সাধারণ্জাদ্ধ লামগ্রী। যথাশর্ভি অর্গব্জন ও পায়ল পাক 

করিবেন। 

সাষবেদি নিত্য শ্রাদ্ধ । 

ইহাতে কেবল সাধারণ শ্রাদ্ধ সামগ্রী । 

চন্দন-ধেছ দান | 

ক্রিয্াস্থল গোময়োৌপলিপ্ত করিতে হইবে। ধেনু আর্ধাৎ গাতী একটি 

(ঠাক) ধেনুবঞ্ধনের বসত ১, সর্বৎস-তেমু-মৌলিক বুপ ১টি *। 

ধেনুর অন্যান্য সাষপ্রী যথা) 

গুক্রবন্্র২, সিন্দ;র, গোরোচন।, শ্বশুর ২; রোপ্যখুর ৪7 কাংস্কঞ্জোড 
২; ভীজপৃষ্ঠ'১, চীঁনর ১। | | 

ব্রাহ্মণ বরণ, পঞ্চোপচার, পঞ্চগব্য, পঞ্চাম্ত। বড়্,ল ৬ অঙ্গ/ি , 
পরিমিত) ভ্রিশুল ১ (লৌছের) পঞ্চাঙ্গ,ল (৫ অলগ,লি পরিমিত) চক্র 
(লৌছের)। | 

পোপ পি কী পাপ ৃ 

রা 2. হি ্ 

৫. এই য.পও বিশ্বকাষ্ের। ৪ হত দীর্ধি, উহার মণ্তকে, বৎলস্লস্থিত 
একটি থে খোদিত' থাকিবে । 



অন্বথাদি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠ। | 
অর্থাৎ 

রক্ষরূপী নারায়ণের পুজ। | 
পত্র, পুষ্প, এবং ফল শংখ্য-বর্ষাবচ্ডিন স্বর্গথাস কামনা, মনুষ্য শ্বখাদি 

বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে । 
ঘট বা শালগ্রীম ও পঞ্চোপচার কয়েক প্রস্ত। শুই ক্রি সাধারণতঃ 

্রীদিগেরই কর্তব্য) কিন্ত পুরুষক ক্রিয়া হইলে, অর্থাৎ পুরুষ এই ক্রিয়। করিলে, 
মাতৃকীপুজ। এবং বৃদ্ধিশ্রীত্থ করিবেন , প্রথমে এই মাত্র বিশেষ । তৎপর 
ক্থোতা ও সবস্তের (আংবশ্যক মহ অন্ত ব্রাহ্মণের ৪) বরণ বস্ত্র; প্রত্যেকে 
এক এফ যোড়া। 

ত্বট, বেদী, পঞ্চগবা, বাহছদেব পুর্জার ষোড়শোপচার ১ প্রস্ত । অন্তান্ত 
কতিপয় দেব দেখার পুজার পঞ্চোপচার কয়েক প্রস্ত। | 

সব্বৃকম্মসাধারণী কুশখ্ডিকা সামী) দক্ষিণা, পঞ্চাম্ৃত, বুক্ষাচ্ছাদন 
অর্বর বৃক্ষের চতুর্দিকে পুতিবার জন্য ৪টী কদলী বৃক্ষ । 
অশ্বথব্ক্ষপূজার-_মআসনাজ,রী ও মধুপর্ক ১ প্রস্ত, বস্্ ১, ঘণ্টা ১, মাল 

১ পতাকাদি, পিষ্টক প্রদীপ ঘা নির্মন। ব্রাহ্মণ ভোজ। 

'পুঙ্গরশাস্তি | 
পুক্ষর খা, 
ভগ্নপাদেৎপি নক্ষত্রে ভৌমার্ক-শনি-বাসরে | 
ভদ্রাতিখিসমাযোগে ত্রিপুষ্কর ইতি স্মতঃ ॥ 

ত্রিপুদ্কুর ষোগ হইলে, ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটিত হয়। অতএব পু্ষঃশার্তি 
কর্তন্য। 

ক্রিয়া সামী | 
তিন জন ব্রাদ্ষণক্রে পরিতোধণের জন্য গন্ধ প্পারি, বক্কর সমগ্রী, বরণ, 

ধর, মগ্ুল-হে হতু পঞ্চগুপ্ডিকা। মণ্ডলের উপ্রে ৪টী বলল মু বা বর 
নট 



আকেনজন। 

“উক্চ কলস চতুষ্টরের উপরে এক একটি পান্রে এক একটি দেব প্রতি! 
স্থাপন করিতে হয়, বথা---- 

১1 ব্রীহিষবপুরিত লৌহ পাত্রে লৌহ্দন্ধী যম প্রতিমা, কৃষ্ণ বস্ত্র রা! 
৫বষ্টন করিয়। স্থাপন করিবে 1 

২। তিলপুর্লিত তাঅপাত্রে তাআময়ী ধন্মপ্রতিন। শুকুবন্্র যার! বেন 
করি] স্থাপন রূরিবে। | | 

৩। যবপুরিত কাংস্তপাত্রে কাহস্তষতী চিত্রগগ্ত প্রতিমা, পীতবন্ধে 

বেন করিয়। স্থাপন করিবে । 
চ৪। গোধুম-পুগ্িত রৌপ্যপাত্রে রৌপ্যমণী পুক্কর প্রতিমা স্থাপন 

করিবে। 
বস্ব--ধর্মপৃজার ১ ঘোড়, চিত্রগপ্ত পুজার ১ যোড়, পুষ্ধর পুজার ১ যোড়, 

বিষ্পুজার বৃত্তি ১, গামছা । শাস্তিকুস্তাচ্ছাদন ২, কুস্তাচ্ছাদন ৪, উষ্কীষ ১. 
চন্ত্রাতপ ১১ আমন ১৪, শীসকাসন ১, লীসকাজ,দী ১১ স্বর্ণীসন ৪, শ্বণাক্ত,রী 

৪, লৌহণসন ৩, লৌহা্র,রী ৬, রজতাসন ৬, রজতাঙ্তু৫ী ৬, তাজ্্রপাত্র ৪, 
পঞ্চামৃত অন্যুন )৫ দ্র। ধান্ত, পিন্দ,র, হুরীতকী, ধুপ, গুগ্গ,ল, ধুন', 
কুশ।সন ২, যব, তিল, গে|ধূয, মাষকলাই, অর্কসমিধ, *৮, বৈকম্ধত (বৈ) 

সনিধ ২৮, যজ্ধে!পবীত ১, নারিকেল ১০ কলস, ঘট ৯, মালমা। ১, হাড়ী ১, 
পা, নাগুনমতম্ত ১। পঞ্চামৃত, পঞ্চোপচার কয়েক অন্ত। পুষ্পপাত্রাদি | 

ইহাতে যম, যমের মন্ত্রী চিত্রপুপ্ল, পুক্কর পুরুষ এবং তিথিবার ও নক্ষ- 
ত্রার্থর পুজা । পুঁজাসানগ্রী সাধারণ। চরুহেম, অশক্তে সাধারণ হোম। 

হোমার্থ বইচ কাষ্ঠ ও অর্থথ সমিধ। বৈঁচস্বৈকঙ্থত | ব্রাহ্ষণকে যব 

তিল এবং গোদান কপিবে। 

গেভিল মতে বিশেষ এই -- 

ব্রাহ্মণকে ন্দ্বর্ণ দান করিবে, বিষ্ুপুঙ্গা করিবে এবং মধু দ্বভ দিশ্রত। 

তিল দ্বারা সহস্র হোন করিবে । | 

ূ গ্রমাণ। 

স্বর্ণৎ বিপ্রায় দস্ভাদ্বিক,ৎ সংপৃজয়েততঃ 1 
স্ধাজ্যমিশ্রিতত্তিনৈরোমত কুর্যাৎ পহঅকম্ । 



৫ম অধায়।, 

বতমাল।। 

ওই অধ]ায়ে প্র5তলিভ ফাবত*য় ব্রত এবং তত্প্রতিচঠার প্রবা সংগ্রহের 
বিবরণ লিখিত হইতেছে । এই বিব্পণ, সাধারণের সুবিধার জন্ত, একটু 
িশ্ত ভ ভাবে লিখিত হইতেছে। 

০ রা ্ 
প্রথমতঃ বিধিনিদ্দি& ব্রত । 

১। অক্ষয়াতৃতীয়। ব্রত । 
(লৈশাখী শুরু তৃতীগাতে ) 

অআসনাণি। পৃশ্টপান্র, পঞ্চোপচার, কতিপয় ঘট এবং ভোজয। ব্ুক্ধ 

ঈটু্বাণ মতে বব যেথেই) শ্রাদ্ধ, হোম 

২। জলসতক্রান্তি ব্রত। 

(অঙ্থাবিঘুব সংক্রান্তিতে কর্তব্য) 

সলস্ম'কনারায়ণের পুজা । 

আসনাদি, পুষ্পপাত্ত্র, পঞ্চোপচার, কন্িিপয় ঘট এবং ভোজ্য। তৈল 
বা স্বৃতপ্রদীপ দ্বান (যথাশক্তি) ।* ব্রহান্তে তাত্র নির্মিত ঘট বস্ত্ান্ছাদিত 
করিয়া ব্রান্ষণকে দ্বান। | 

৩। লাবিত্রী ব্রত | 
(স্বোষ্ঠের কৃষ্ণ; চতুর্দশীতে আরস্ত করি চতুর্দশ বর্ষ পধ্যন্ত।) 

কতিপয় ভল্্রক, পতিপুজন এবং ষষ্ঠী, যম,কট। রক» বটবৃক্ষ; স।বিত্রী ও 

সভ্যবানর পুজার পাচ সীমগ্রী উপচার োখাশকি)। বটবৃক্ষ বেঠনংর্থ 
চতুর্দ গ শুত্র, বট হৃক্ষের বখাশজি ভূষখ। মি পতির টমিভ গন্ষমাল্যাদি। 

আাঙ্মাণ ভোজ। 



"৫২.  ছয়েজন। 

৪। অরণ্াষষ্ঠ ব্রত | 

ট্যৈ্ের গুরু সখ । 

.আসনাদি, গুষ্পপান্র, পঞ্চোপচার, ব্যজন শূরণ ও মুঙ্কাঁদি। তাল 
পত্রেন্গ ব্যজন। ফুলমুলান্বিত ভল্লক। 

| নাগপঞ্চমী ব্রত | 
(শ্রাবণের কুষ্ধা পঞ্চমীতে) 

লহীশাখা (সিঙ্গগাছের শাখা) অসনা্দ, পুষ্গপাত্র গঞ্চে'পচার, ক্লানার্থ 

গব্য দুদ্ধ, স্বত, ক্ীর, নৈবেদ্য । গগচন্দনা্দ, মাল্য, সিন্দ,র। মিষ্াক্সানি 
উপকন্ণ। প্রতিমাসের কক্চাপঞ্চমীতে এই রূপ । 

৬। জন্মাহমী ব্রত । 

(ভাের কৃষ্ণাষ্টমীতৌ 
যেড়ুখোপতর ১ প্রস্ত; পঞ্চোপচার কতিপর । 

৭| অঘোর চতুর্দশী বত। 

(শ্রাবণের স্বষ্ণ। চতুর্দশীতে) 
শিব পুজার সাধারণ উপকরণ ১ প্রস্ত। 

৮1 আলোকামাবস্থয| রত । 

(ভাদ্রের অমাবস্তাতে । ৬ বর্ধ পর্যন্ত ।) 
প্রতিমাসের অদাবস্তাঁতে দীপদ্ধা'ন, দূলস্ষীক লারাক়ণের পুজার পঞ্ষোপ- 

চার ও যখাপক্তি উপরূরণ, ভোজ্য এক একটা। প্রথম ২ বর্ষে, তৈল প্রদীপ, 
পরে ৪ বইসর ম্বত প্রদীপ, মাসে মাপে ভোজাদান |, প্রতিষ্ঠা সময়ে- দীপ 
পা ্ তাত্রাধার, স্বৃত পুর্ণ--রদ্তশলাকা দান, ভোজন দান, যো” 
বত, নানান পূর্ণ শল্পক দান। 



ব্রঠঙাল1। €৩ 

৯। কুক্কুট ব্রত। 
(প্রতিভাদ্রের শুরু! সপ্ত ধীতে) ৮ বর্ষ পর্যন্ত ৷ 

গোৌরীসহ শিব পুক্জার পঞ্চোপচার ও অন্যান্ত* কতিপয় উপচার অষ্টগ্রস্থি " 
তু হ্ত্র ডোর, তত্প্রতিনিধিত্বে রজতাঙ,রীয়, ভোজ্জযোত্লর্গ এক একটি । 

পিষ্টক নৈবেদযাণি! প্রতিষ্ঠাতে জষ্টভোজ্য, ডললক ৪। শিব ছর্গার হবর্ণ- 
রৌপ্যম্ী মস্তি । | 

১০ | খধিপঞ্চমী ব্রত। 

(প্রতিব্্থ ভাদ্রের শুক্লা পঞ্চমীতে) ৭ বর্ষ পর্যন্ত । 
গণেশাদি নানা দেবতা, সপ্তর্ষি এবং সলক্মীক পিষু পুজার উপচাব 

(ষোড়শ) ভোজ্য ১টা। পল ও মাষ প্রয়াণ বর্ণ রৌপ্ের সপ্তর্ষি মুর্তি, 
পঞ্চগুশ্ডিকা (নগ্ুলার্থ) নূতন কুস্ত বন্ধযুগ্, সপ্ত ধাস্ত ক্ক। পায়ম আল্য তিল 

যুক্ত শতপত্র দ্বারা হোম। গে দক্ষিণা, বস্ত্ালঙ্কারাদি, পঞ্ণম্থত, চন্দমনাগরু, 
*কপুরাদি নুগদ্ধি ব্রৰ্য। 

১১ | অনন্ত ব্রত। 

(ভাদ্রের শুর্ল। চতুর্দিশীতে) ১৪শ বর্ষ পধ্যন্ত। 

ইছাতে অনস্তরূপী বিজু, ইন্দ্র ও লমুদ্রা্ির পুজা । বিষ্কুর (জন:স্তর) 
খোড়শোপচার, অন্তে যখাশক্তি উপচার কষ্ষেক প্রস্ত। শালগ্রাম বা ঘট। 

যজ্জোপবীত সোবিত্রী গ্রন্থি যুজ)। পুরাতন ডোরক (স্কতার ডে'র) ১ নূতন 
ডোর ১, (১৪গ্রস্থিযুক্ত) হুগ্ধ পুর্ণ পাত্র তৈঞস) ১১ ভোজ্য ২। আন্ভ 

প্রতিমা । চতুর্দশ ফল যুক্ত অপৃপ। ডল্লক' ১। 

১২। রাধা্রমী ব্রত। 
দাধাকৃষ্ঝ পৃদার ষোড়শ উপচার। উপকরণ। 

ঞ 

ট 

দ* কছু,উ্টামাক, মাষ, ত্রীথি) গোতুষ) মুদগ, যব, (তিলসহ এইগুলি)। 



কঃ , জায়েজল। 

১৩.। দূর্ববাষী ভরত! 
(ভাপ্রের শক্লাইমীতে কর্তব্য 

, সলক্ীক নারায়ণ পুজার নিমিত্ত পঞ্চোপগার, উপকহণ। যথা ফল 
সাদি বকুল, নাগর, বীজপুরক, দাড়িম, খক্ফুর” নাদিকেল, দ্রাক্ষা, আমলকী 

ইত্যাপি । কপূর) অঙ্গত, দুর্বা ঘধি ও দু্ধাদি। বিবিধফল। অর্থ 
খুক্ত ফেোরক। 

১৪1 তালনবধী ব্রত। 
(ভাদ্রের শুক্লা নবমীততে। 

সলঙ্্ীক নারায়ণ পুক্তার পঞঞ্চাপচার তালফল, হজ্জে পবীত সহ ভোজ 
১টি। মণ্ডল, ঘট, পিষ্টক, ষোড়শোপচার পুজা সাম শ্রী। 

১৫ | মানচতুর্থী ব্রত। 

(আশ্বিংনর শুরু! চতুর্থ তে) (হর্ব বর্ষ পধ্যন্ত)। 

পঞ্চোপচার সাম শী পর্ধ্যান্ত । ইহার মুল শিবগৌরী পূজা । ভো্য 
১, মানক পত্র ২ টি। ন্বর্ণপত্র সাধ্য থাকিলে) । হবিষ্যান্ন ভোজন। 

১৬। শ্রবণ ঘাদশী ব্রত। 

(ভাগ্রের শুক্লা! দ্বাদশী, শ্রবণ] নক্ষত্র ুক্তা বা) 

সঞ্ধ্যাকালে বিষ্ণু পুজার জন্য -পঞ্চোপচার ও অন্যান্য উপকরণ। পূর্ব 
দিন শ্রবণ! নক্ষত্র থাকিলে এ একাপশ্ীতে এবং গর দিন দ্বাধশী তেও উপবাস 

মাঝ আর পুর্ববোক্ত পুজা । 

১৭ | দুর্গা ব্রত। 
(এ্রতিমাঁস্র শুক্লাষ্টমীতে ৮ বর্ষ যত) 

ঘট, স্বতপ্রদ্দীপ, আসনাদি, পঞ্চোপচা'র কয়েক প্রত অগ্স্থ য় নুতন 
ভোরক, অষ্টফল, নৈবেদ্য, ভোজ) ১। ্ 



০৮০৪ , 

১৮ |, অর্বজয়] ব্র্। 
(কার্থিকের বিফুপদী সংক্রান্তিতে আর্স্ কিয়া আগামী 

সংক্রান্তি পথ্যন্ত একবংসর কাল প্রতিসংক্রান্তিতে কর্তব্য )। 

শাকাদি দ্রব্য পরিত্যাগরর্থ এই ব্রত, ইহাতে শিব দুর্গার পুজা । সাধান্” 
ঘ্ব+ উপচারে। দ্বদ্বশমাসে ৯২ ব্য ত্যাগ %& | 

ভূততু্দী বত। 
কাকের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে) চতুর্দশ বর্ষ । 

ফল ও কণ্টক সহ অপামার্গ পল্লব (্রামণর্। তিল ও তুলসীপত্র 
তের্পণার্থ)। প্রপোষে দীপদান্ ব্রক্ম।-বিস্ু-শিবপুজার পঞ্চোপচার | আ২,- 
নাদি পুপপ'ভ্র। এহ পিন চতুপদশ শাক ভক্স* যথ'-ওল, কেমুক, বাস্তক, 

সং্ষপ, কাল, নিম্ব, শালধ্চী, হিলমোচিকা, পটুক, শৌলফ, গুডচী, ভল্টধী, 
সুন্িষথক। এই ১9 শাক। 

».... ,. €ৎ | বীরাঞ্মী ব্ত। 

আ[শ্বনের মহাষ্টুমীতে) ৮ বর্ষ পর্ধ্যস্ত। 

ঘোড়শো পচা ১ প্রন্ত, 'অষ্টপুষ্প, সভোজ্য ঘট ১টি ললপ,, অষ্টগ্রস্থি 
যুক কুস্কুশাক্ত ভোরক.১টি। ভোজ্য ১। প্রতিষ্ঠায় অইবুস্ত, কুত্তোপরি 
বস্ত্র সত্তি ডল্লব ৮। 

২১ | কালিকা ব্রত। 

শদ্ধকালে কষ্ট চতুর্দশীতে) 
কদলীতরুযুক্ত অঙ্গন । 

প্রক্ষিণক1দিক প্,জ1 (দেব (9) দ্ষ্টব;) 
সপ জি 

৯ অগ্্থায়ণ ২ইতে কার্তিক পথণযক্ত, শাক, লব্ণ, তৈল, পৃ, পুষ্প, 
ভ স্তর, ধরাজল, দখে, বন, জল, স্বৃত। শষ মাপা সকলগুলি “হজ:ক 

দিয়াচনিঙ্গে উপন্ভোগ করিবে । ব্রত পুণে শিবিধ দান, শষ্যাদাল। 



₹৬ ঘয়েোর্জন। 

₹২। দধিসৎক্রান্তি ব্রত। 

(উ্বরাযণ সংক্রান্তিতে আস্ত, প্রতিসংক্রান্তিতে এক বর্ব বাবৎ 1) 

গণেশাদি করিয়। নারারণের প »জার পঞ্চোপচার যথেষ্ট । হরণ তাজাদি- 

নয়ী সলম্ম্মীক নারায়ণ মুত বা ঘটে । োড়শ উপচার, গব্যদধি পষণ্রান্ত 1 

ভোজ্য ১। প্রাঙ্গণ ভোজ । 

২৩1 উত্থানৈকাঁদশী বুত। ূ 
ঞএাকাদশীতে উপবাস . পর দিন প্রাতঃ আনান র বিষুঃ পজা, এনিসি 

সাধারণ উপচা *& | 

২৪। কার্তিকেয় ব্রত। 

দে? (৯) দ্রব্য । কেবগ ১টি ভোজামাত্র বিশেষ ? 

২৫। ফট পর্চমী ব্রত। 

(মাধের শুক্লা পঞ্চমীতে । ভবর্ষপষ্ণক্ |). 

প্রতিমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে। 

সলন্দী ক নারায়ণের ষোড়শ উপচারে পুজা । ভোজ্য ১টি) 

২৬। আারোগ্যসপ্তমী অন্ভ। 

মে।ধের শুক্রা সপ্রমীতে, সংবৎসর কাল)। 

ষষ্ঠীতে সংযম, এই দ্বিনউপবাস। শালগ্রামে শয পন্জা। ঈর্িরি 

সাধারণ উপঢার | ভোজ্য ১। 

| ঞ 

₹. উত্তিষ্ঠোর্তিঠ গোবিন্দ ত্যঙ্গ নিদ্রাং জগৎ্পতে। 

স্থ়া চোখায়মণনেন উ“খতং ভুবনত্তক্বং ॥. 



বচমাল। | €ধ 

২৭। বিধাঁনসপ্তমী বত! 
(মাখের গুলা সপ্তমীতে ) (সংবতসর কাল)। 

বাঁক্ষণ পরিতোধণার্থ গন্ধাদি, স্বল্প সামগ্রী । থাদশমাসের প্রতি 
সপমীতে অেষ্টমীবুক্ত না হর) ছাদ প্রকার বন্ধ তক্ষপের নরম? তি অন্ত 
কিছু খাওয়া বিধিনিাষন্ধ। 

মাঘে--অর্কপঞ্ের অঙ্কুর (অর্ক-.অ।কন্দ) 
ফাস্ধনে-_লত্তরীক্ষ অর্থাৎ শ্বৃন্তে গৃহীত গাভীর গোময় (& গাভী পুরীষ 
ত্যাগ কালে মৃত্তিকা স্পর্শ না করিতেই ভাহার গোময়ু গ্রহণ বর্াব্য)। 

চৈত্রে একটিমাজ্ম মরিচ। বৈশাখে-_ কি্িৎ জল । 

জ্যেষ্টে--পক্ক কদলী ফলের কণামাত্র । আবাঢ়ে__যব প্রমাথ কুশমুল । 
শ্রাবণে--অল্প পরিমাণে হবিষ্যান্ন। ভাঙে-উপবাস। 
আশ্বিনে--ময়ুরাণ প্রমাণ হুবিষ্যানস ॥ কার্তিকে--অর্ঘ প্রশ্তিমাত্র হুপ্ধ। 

অগ্রহাগণে-_পর.বর্বমুখে বাযুসেবন । পৌঁষে_ স্বল্প স্বত। তৎপর আখার 
"মাঘে গুড়ক্ষীর ইত্যাদি ব্রাহ্মণক্ে ভোজন করাইয়া শ্বয়ং এ ভবব্য ভোজন 

করিবে। 

২৮। সম্ভান দ্াদশী ব্রত। 

(সাথের শুু1 হাদ্রশীতে। সম্বৎসরকাল। প্রতি শুক] ঘাদশীতে ) 

পঞ্চোপচার কয়েক প্রস্থ। আসনাদি, পুম্পপান্র । বাশ্ছদেব পুজার 

ষোঁড়শ-উপচার, অর্শক্কে পঞ্চোপচার | স্বত পযাপ্ত। কারণ অনেক 

স্থলে স্বতের প্রয়োজন । বান্থদেবের রজত প্রতিম! ব শালগ্রামে পুজা । 

স্বতগ্রদীপ। ভোজ্য ১, শুরু নূতন বস্ত্র ১ খণ্ড গোমছা)। 

২৯। দানসৎক্রাস্তি ব্রত | 

_ মেহারিষুব নংক্রান্তিতে আরম্ত করিয়। প্রতি লংক্কাস্তিতে) | 

গৃণেশাদির পুজার পঞ্চোপচার | লক্সীনারায়ণের ধোঁড়শোপচার | 
ভোজ্য ১, ঘট ১, বঙ্গ ২, তান্ব,লাদি পষাক্ট। । বৈশাখে-স্জলকুত্ত ব্জ' 

(৮) 



€) আয়োজন । 

সহিভ। জ্যৈষ্ঠে-ছত্র। শফাঢে--সচর্শদ ব্যজন। জ্রাবণে_-পক্ষাসন্ন? 
জাতীপুষ্প। ভাদ্রে, আশ্বিনে--ঘ্বতভা । কাত্তিকে--তিল মোদক। 
অগ্রহায়ণে-- গপ্কাীব্য দাপ। « পৌষে-_পত্রীদান। মাঘে--তান্ব,ল। 

ফান্গনে রন্গত। চৈজে-ন্বর্ণৰীন ব.তপ্রতিষ্ঠা লিখিত প্রতিষ্ঠাবৎ দক্ষিণ! 
লবৎসা গাভী দ্ান। 

৩৩ | শিবরাত্রি ব্রত। 

ফাস্তুনের কৃষ্ণ চতুর্দশী । 

পূর্ববদিন-_ সংযম | 

পরদিন-__শিবপুঙ্গার উপকবণ (পঞ্জোপচার) মৃধার শিবলিঙ্গ | ৪ প্র- 

হরে ৪ পভ (বাত্রিভি)) এনিমিত্ক ১ম আ্গানে দুগ্ধ, দ্বিতীয় আজান দধি দ্বারা; 

তৃতীয় স্বান ঘ্বত দ্বারা ২ চতুর্থ নান মধ ছারা। পর দিণ, ত্রাক্গণকে ভোজন 

করাইয়া, স্বয়ং পারণু করিবে । 

৩১ । আমলকী দ্বাদশী ব্রত । 

মোঘের শুক্লা ছ্বাদ্রশীতে । ১বর্য পয ?ভ্ত প্রতিমাসে ) দ্বাদশীতে। 

সলক্ষীক নারায়ণের পুজা | ভোজা, আমলকী, ঘট ১ রাধা ও কৃষকের 

ষোড়শোপচার ২ প্রস্ত। আমলকী সহিত ভল্লক উৎসর্গ করিয়া, মধুমিশ্রিত 

আমলকীখ্ও বিষুকে দান। স্বয়ং আমলকী মিশ্রিত হাবস্যাম্ন করিবেন । 
এই রূপ সম্বসরকাল। ক্পূর্রাদি হৃগন্ধি দ্রব্য, তাম্ব,ল, বস্ত্র ১ ধাত্রীপত্র 
এবং ধাক্রীফল (ধাই)। 

ব্রত দিন যদি রবিবার হয়, তবে এ দিন, দধি, ছুগ্ধী, পায়স এব ৪ 

আমলকী দ্বারা হোম কর্তব্য 

প্রত্্টা-_্বর্ণ বা নৌপ্য স্বারা শিবছুর্গ। ও লক্ষীনারায়ণের মূর্তি 
নিষ্মাণ পূর্বক পুজ। করিয়া, আচাষ্ণকে দান করিবে। আমলকী পত্রে 

হোম । দক্ষিণা ষথা। 'ধারীফল সহিত স্বর্ণপুষ্প * 'ঘবাদুশ জন ব্রাহ্মণৃকে 

ভোদ্ন করাইবে ূ 



ত্রস্তক্নালা ৷ ?৯ 

৩২ | কল সতক্তরাস্তি ব্রত । 

(সহাবিষুৰ সংক্রাপ্তিতে আরভ্ত করিয়া প্রতি সংক্রাস্তিতে )) 

বহ সন্তান কামা স্ত্রীর এই ল্রত | 

নারিকেল জাতীফলাদি (ঘধবশ) ফলদান। সলক্দীক নারাণের ষোঁড়- 
শোপচার ২ প্রস্ত। আসনাদি পুষ্পপাত্র। 

বিষুব সংক্রান্তিভে-_সবস্ত্রাধার নারিকেল দান। বিষুপদ্দীতে-___ 
জার্ফল। আফাঢে_-এলাফল। দক্ষিণারনে-__দাড়িম। ভাছে 
__ভাল। আশ্বিনে-_ _কপিখ । কার্তিকে-- নগিরক্ষ | অগ্রহায়ণ 

পুগ । পৌঁষে-__হরীতকী। মাঘে___ককোল। ফাল্তনে-__- 
ভ্ীকল। চৈত্রে__নবনীত সলক্ীক বিকুকে দান। প্রতিষ্ঠাতে পুর্বের্যাজ 
গুলি। 

৩৩ | ধর্মঘট ব্রত । 

(মহাবিষ্ুব সংক্রান্ভিতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ুপদ্দী সংক্রাত্তি পর্্য্ত 
প্রতিদিন কর্তব্য 1) 

কপূ:রা্দি ক্মগঞ্গি ড্ুব্য যুক্ত শীতল জল-পুরিত ধশ্ট্ঘিট দান (সবস্্) (মগ্ন 

বা! তৈজস) ঘটটি চন্দনলিপ্ত কর। কর্তব্য । অতএব সারচন্দন। ভোজ্য ১টি। 

২৩৪1 মঙ্গলবার ব্রত । 

* (প্রতিমঙ্গলবাঁরে ) 

রক্তত্জুল (লাল চাঁউল) পূর্ণ ২টি সরা । গণেশীদ্ির পঞ্চোপচার, মঙ্গল 
পুজার পঞ্চোপচার ॥ দ্বাদশ গ্রস্থি গৌইট) যুক্ত. লালবর্ণ পট্টমুত্র ১, দ্বাদশ 
মির্দ্িত স্তর ভোর ১। আসনাদি পুষ্পপান্র ৷ 

৩৫ | অন্নসৎক্রান্তি ত্র । 
(চৈত্রের বিজ্ুব সংক্রাস্তিভে, বৃষরাশিগন্ত ক্ষ?) 

প্রতিসংক্রান্তিতে । 

ূর্র্বদিন হুথি । লঙ্ষীনারায়ণ এবং অন্তান্ত দেবদেবীর পুজার পঞ্ষোপ” 



৬ স্াায়োজন। 

চার। প্রতিসংক্রান্তিতে অন্নদান কর্তব্য; এনিমিত্ত তঙ্ল পূর্ণ খালা! 
লক্কে, অন্তান্ত উপকরণ সহু। ভোজ্য ১ প্রতিষ্ঠায় উহার হাদশগ্ণ জব্য। 

চু 

৩৬ উমামাহেস্বর রত। 
আসনাদি, পৃষ্পপাক্র, ব্রাঙ্ষণ বরণ, তিন কর্ষ অর্থাৎ, ৪৮ মাষ! পরিমিত্ত 

বর্ণনার উমা-মহেশ্বর প্রতিম। নিন্দমাথ করিবে এবং রৌপ্যের বৃষ নির্মাণ 

করিবে। প্রচুর শুক্র বস্ত্র, ব্যাজ চর্ম ১০ পঞ্চোপচার কয়েক প্রস্ত। মুলের 

অন্ত বট ব্রিংশ উপচার ২ প্রস্ত। 

আক্কিকচিস্তামশিমতে ষট বিংশ উপচাঁর যথা ;_- 
১ ২ «৩ 

আসনাভ্যঞ্জনে তদ্ধদুদ্র্তন-নিরপণে | 
৫ ঙ ৭ ৮" 

সন্মার্জনৎ সপিরাদি অপনাবাহনে ততঃ। 
ঞ ১% ১১ টব 

পান্ভার্ধ্যাচমনীয়ঞ্চ আানায় মধুপর্ককৌ । 
১৩ ১৪ ১৫ 

পুনরাচমনীয়ঞ্চ বস্ত্র-ষজ্জোপবীত্তকে | 
১৬ ৬৭ ১৮ ১৯ ২০ 

অলঙ্কারে গন্ধ-পুশ্পে ধৃপ-দীপৌ তখৈষ চ। 
২১ ২২ ২৩ 

তান্মলা্গিক নৈবেন্তৎ পুষ্পমালা তখৈৰ 
২৪ ২৫ ২৬ "' 

অনুল্লেপন শহ্যা চ চামরব্যজনং তথা |. 
২৭ ২৮ ২৯ 

আদর্শ দর্শনঘৈব নমস্কারোখ নর্তনযূ। 



বস্কষাল। ৷ ৯ 

২৩৬ ৩১ ৩২৫ ও উঃ 

শলীতবান্ে চ দানানি তিলহোষ প্রদক্ষিণং | 
৩৫ রি ৩৬ 

দস্তকাষ্ঠ প্রদানঞ্চ ততো দেব বিসর্ন্য্। 

উপচারা ইমে জ্ঞেয়া ঘট ত্রিংশৎ সুরপূজনে ॥ 
সাধারণ হোমসামগ্রী, বিশ্বপ দ্বারা সহ হোম। এই লমত্ত পূর্ব্ব দিন 

সংগৃহীতব্য ও কত্বব্য। 

পরদিন বিশেষ এই ----" 
পূর্বোক্ত রূপ উপচারে উমামহেশ্বরের পুজ! করিয়া প্রতিমা বেল 

ব্রাহ্মণকে দান করিবে। দক্ষিণা যথাশক্তি। দশের অনুযন ব্রাহ্মণকে 

ভোজন করাইবে। 

৩৭ | বুধাগ্মী ব্ত। 
(অষ্টমীযুক্ত বুধবারে আরস্ভ করিবে ।) 

শিবহুর্গ৷ পূজা । ইহা অষ্টমুষ্টি পরিমিত তঙ্লাম্ন ভোজন বূপ ব্রত। 

জলপূর্ণ ঘট, ভোজ্য । অষ্টদলমণ্ডলে বা শালগ্রামে শিবছুর্গার পুজা । ঘোড়- 
শোপচার ২ প্রস্ত। অষ্টফল, বুধাষ্টমীতে অষ্টভোজন ষখা-_-১ম স্বত গুড়যুক্ত 
গোধুম চুর্ণ। ২য় পায়স ও তিলপিষ্ট। ওর দুগ্ধ সংযুক্ত শর্করা । ওর্থ মধু 
দি যুক্ত যবচূর্ণ। «ম পঞ্চাম্বত। ৬ষ্ঠ মুগ, ইন্ছু, আর্ডক । *ম ফলসহু 
চণক। ৮ম ত্বত, মধু ছুগ্ধী লাড্ড।ক। ভোজ্য ফল সহিত। 

বুধ পূজার ফোড়শোপচার ১ প্রন্ত। আবরণ পুজা। পঞ্চোপচার। 
গোধুমদুর্ণের পিষ্টক। আসনাদি, পুম্পপান্র এবং অস্তান্ত উপকরণ। ভোজ্য 
১, সবক জল দ্ঘট ১। একগ্রস্থি তিস্িড়ী। 

৩৮ পিপিতকী দ্বাদশী ব। * 
(বৈশাখের শতকরা ঘাদশীতে | ৪ বর্ষপর্যত্ত কর্তব্য) » 

লঘপ, দি, শর্করা, ভিল, ফোদক, ক্ষীর) স্ব; ৪,৮১২ এবং ১৯ 



॥ ৬২ আয়েজন। 

সভোগ্য কুত্তরান। বিজুর যোড়শোপচার' পুজা। ভোজেতীৎসর্গ। €স 

কুস্ত, লবণ যুক্ত ; '২য় শর্করা ও দি ;" ৩য় ভিলমোদক সংযুক্ক ) ৪র্থ দুগ্ধ 
মোদক নংযুক্ত। দক্ষিণ। কাঞ্চন বামুল্য দেয়। 

ও৯ | নৃসিহহ চতুর্দশী বত! 
(বৈশ!খের শুক্লা চতুর্দশী ) 

ষোড়শ উপচারে হৃসিংহ পুজা । গীত বাদ্যে রাজি জাগরণ । গেগষয় 

বা শ্রীফল বা তিল সংযুক্ত জলে স্নান। পঞ্চরত্ব সমন্থিত তার ঘট। তঙুল 
ন্বসিংহ ও লক্ষ্মীর হৈমী মুত্তি, পল রা ভদর্ধ পরিমিত হ্র্ণ। পঞ্চামৃত, 

যোড়শোপচারে পূজা । পুনং পুজা এরূপ (প্রাতে)। 

৪০ | পুসপদোল। 

বৈশাখী পূর্ণিমায় ৷ গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা (শক্ষি অনুসারে) শীগোবিনপুর্জ!। 
ম্বোড়াশাপচার ১ প্রান্ত, গন্ধতৈল, যজ্ঞোপবীত, সংক্ষেপ হোম। 

৪১। উমাচতুর্থা ব্রত। 
উদার বখাশকুপচারে পুজা | ছা শুক শুক্লা চতুর্থাতে । 

৪২। নিত্যষষ্ঠ ব্রড । 
 শ্রতিত্াসীয গুক্লাষষ্ঠীতে, সাধারণ উপচারে যষ্ঠী পৃজ]। 

৪৩| নির্লৈকাদশী ব্রত। 
জোয্ঠের শুটক্রকাদসীতে আরভ্ভ। সবস্ত্রোপকয়ণ জলপূর্ণ ঘট ১, ্বর্ণময় 

বির পূজা, ষোড়শোপচার ২। পঞ্চগব্য। হোম, মৃত্যলীতীদিতে রাজি 

জআাগরণ। 

8 £ মনোরথ দিস্তীয় বত। 
ষাঁড়ের শুরু] ্িতীয়াতে। পূর্বান্ছে পঞ্চোপচারে বিস্ু পুঁজা, বিন- 



ব্রতমালা। ৬৩ 

মানে উপবাস, রাত্রিতে শুধ্যার্ধদান। চত্রান্তে ব্রত তঙ্গ। এই দিবস 
আনধ্যায়। 

8৫ | চাতু 

আষাচের শুক] ছাদশীতে* আরম্ভ। কার্তিকের এ ভিথিতে সমাপন । 
ষোড়শৌপচাঁরে বিষু। পজী। হোমসামঞ্ী। দ্রবাবিশেষ ভোজন নিবৃত্ি 
বা নখলোম ধারণ । 

৪৬। অশূন্য শয়ন দ্বিতীয়া ৰত। 

শ্রাবণের কৃষ্ণ! ছ্বিতীয়াঁতে। সলক্্মীক বিষ্ুণপ,জার যোড়শোপচার ২ প্রন, 
ভ্োজ্যোত্সর্গ বগ্্াদি দান। দখপ্ অন্থ ও বস্ত্র সহিত শঙ্যা দান । ইহাকে 
বিলক্ষণ] শষ্য কছে। ৮ 

৪৭। তুলসী ব্রত। 

ভাঁদ্্ের বি্ুপন্ী সংক্রান্তিভে ৷ তুলসী পজ! েথাশক্তিউপচারী স্বৃভ 
প্রদীপ , ব্রাহ্মণ তোজন। ব্রাহ্মণ পরিতোষণার্থ গন্ধপুষ্পাদি । চতুর্থ 
পথ্যন্ত করিবে 1 

৪৮। হরিতালিক1 ব্রষ্চ। 

ভাদ্ের শুক্লপক্ষ তৃতীয়/তে। বালুকা দ্বারা শিবদুর্গার মু্তি স্থাপন 
করিয়া, প,জা। যোড়শোপচারে প,জ1। 

৪৯। রাধাঞ্ঠমী ব্রত। 
যথাশক্.যপচারে রাধাপচজা। ভোজ্যোৎসর্গ। 

৫০ | বামনদ্বাদশী ব্রত। 

স্বর্ণ, রৌর্পন বা তাত পাত্র, ছন্জ ১, পাছকা, বাশেন্ খাটি ১, অক্ষত্থত্র, বিবিধ 
ফলগুপ্রচুর নৈবেদ্য । নারিকেল ফল। 

বর্ণ নির্দিতি, বামন মৃণ্তি, বঙ্ ২, যথাশক্তি দান 



৬$ আয়োজন। 

ক্রতপ্রতিষ্ঠ। | 
পর্ষ্বোক্ত ব্রত সমুহের গ্রতিষা সামতীর বিষয় নিষ্ধে লিখিত হইতেছে । 

বেবল আসলকী ঘ্বাদসী ব্রতের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যথাস্থানে লিখিত টার | 

(সাঁমবেদী ) 

বত শেষ দিনে পঃবর্ববৎ ব্রত সামী ১ প্রস্ত। পুকষক ক্রিয়া হইলে, 
হাতৃকা প,জ1 ও বৃদ্ধিশ্রাঙগ, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বস্ত্র অঙ্গুরীয় ও গন্ধপুষ্পাদি। 

হোমকরণ সামর্থে হোত্বরণ এই বিশেষ। তদ্বাতীত নিন লিখিত দ্রব্য 
সমুহ সংগৃহীতব্য ) 

পঞ্চগুগ্চিকা, শাস্তিকুস্ত, পঞ্চঘট, পঞ্চাম্বৃত, ধান্য, পঞ্চগব], পঞ্চঘটাচ্ছাঁ- 

দন, মণ্ডপাচ্ছাদন, চত্্রাততপ, শাস্তিকুস্ত, তত যষোড়, কনকময় অর্থাৎ শ্বর্শ- 

নিশ্মিত বিষুমুত্তি এবং রৌপ্য নির্মিত লক্ষমীমুর্তি * । তত পচ্জার যোড়- 

শোপচার ১ প্রস্ত। শেঁতসর্ধপ। পঞ্চোপচার পর্যাপ্ত । আসনাদি পুষ্প- 

পাত্র । পঞ্চপল্লব। ব্রক্ষবরণ ১ যোড়, আচার্ধ্য বরণ ১ ষোড়, প্রতিষ্ঠা 

$ দান। অল্লাদি ৪। 
বহি্থাপন----হস্তপ্রমাণপ স্বঙিল, গোময়, কুশ, পুষ্প, সমিধ; স্ব । 

ইহাতে চকুশ্রপণ কর্তব্য ' চরুহোম সাসগ্রী পর্বে লিখিত হইয়াছে। 
পলাশ সমিধ ১৪০, উডভুম্ঘর সমিধ ২* । (১) প্রাদেশ ৫) ছি প্রাদশে। পর্শ- 

পাত্র ১। দক্ষিণা-_কাঞ্চন মূল্য বা পরণমাত্রান্থকল্প ভোজা ১। 
ধে ব্রভে যে দেবের শ্রীধান্ত, তাহার পঞ্জার যোড়শোপচার । পুনরার 

১২টি ভোজ্য, শব্খ বস্ত্রালঙ্কারাদি পণ ৪টি ভাল1। 

কতিপয় ব্রতে বিশেষ দ্রব্য | 

জলসংক্রান্তিভে-_-১২টী ঘট, তাঅকুণ্ড ১। আলোকাঁনাবস্যা ব্রজে 

". বস্ত্র নহিত লৌহ্যষ্টি ১টি, এবং রজতশলাক1! (রৌপ্যশলা) যুক্ত বট. 
প্রদীপদীঁন । ষট পনী হু __ন্বর্ণশৃক লৌপাুর যুক্ত] করিয়। ১টি 
গ্াভীদ'ন। 

৮ যে ব্রতে যে দেবদেবীর প্রধানত, তৎ প্রতিঠাডেও সেই রা দেবদেবীর 

হর্ণরোপ্যময়ী প্রতিমা আবঙ্তক করে । 



'আন্যালা।, ৬ 

(ধুর্বেদি) 
অগ্রে পূর্ববৎ ব্রত করিবে। . (প্রতিষ্ঠা বিনে). আসন, , পু্পপা্র, . 

পঞ্ষোপচার, পঞ্কাৃত, পঞ্চগব্য, পঞ্চজতিকা' পঞ্চ, শাস্তিকলস, পঞ্চপল্পব, 
করত, রৌপ্য শিরশ্মিভ পৃথিবী মুর্তি, রৌপ্নি্মিত বিষ মুর্তি, স্বর্ণ নির্সিত 
শী মুর্তি, হঠীতকী লর্ষেরবীধধি, বান, নৃতন গুরু বঙ্' গ্রোমছা) স্বর্ণ নির্টিত 
পত্স। যোঁড়শোপচার ২ প্রস্ত, যক্সোপরী (কতিপর) কুশগ্চিক (পূর্বববৎ)। 

দক্ষিণা পূর্ণপাত্র ১টি, ্বর্ণ-বন্র-তিল হন পার্জ ১টি। বগ্্রালকার 
ছষিত! গাভী ১টি বা তস্মুল্য। | 

শক্তি খ।কিলে দক্ষিণ! নিম্ন লিখিত কূপ ,_-১ 

ভূষি, আসন, জল, অন্ন, বস্ত্র, দীপ, পাদুকা, হর, গন্ধ, মাল্য, তারল, 
দ্ণ, রৌপ্য, হদীতকী, গো, চার, কিন্কিন্টী, কমগুলু$ পতাকা, বাদ্যভাঞ্চ, 

পণ, চতুর্দোল, শিবিকা, বৃক্ষ, ধেছু (গাঁভী” হস্তী, অশ্ব, ধন ইত্যাদি । 
অপর ড্রেবয বথা,_স্বাদশটি ভোজ্য (বস্ত্র ও উপকরণ সহ) ভল্লক ৪টি। 
যা ১। নানা ভ্রব্য যুক্ত। ২। স্বতাক। ৩। দধিযুক্ক। 

।| দ্বধি, স্বর্ণ, বস্ত্রাপস্কারাদি যুক্ত। 

[ বজুর্ববেদিবৎ সামবেদিরও. ৪ ভল্লাক দান এই রাপ।] 

অমাবন্ত ভ্রতৈ-__তাঅ নির্দিতভ যট-প্রদীপ দান পবস্, লৌহ যি 
আধার, রজত শলাকা ইত্যাদি | 

* অনন্ত ব্রত প্রতিউ[ছে___স্বর্ণময়ী অনস্ত প্রতিমা, স্বর্ণডোর, চতুর্দশ 

ফল, গন্ধতৈল, হরিদ্রা, পুর্জোপচার, পোধারণ), 
শধ্য। ১ প্রন্ত। পরদিনে--সামান্ত পুজোপচার | 

, লাবিতী তত প্রতিষ্ঠাতে __-চতুর্দশ যম: পুজার পঞ্ষোপচা ভোজ 
১৪টি । 

পর্ব: ত্র পরতিষ্টাতে__গৌনী ও শর পুজার বখাশক্রি উপচার ) 

খথেদি পূর্ধ্ববৎ, বিষ) 
৫) 



৬৬. আয়োজন । 

সর্বত্রত শ্রতিষ্ঠাতে স্নান সামগ্রী 
ভূমিরন্নং জলৎ হেম রজতং বন্্রমেষ চ। 

গান্ধোযাল্যৎ কল: ছত্রং তাঙ্থুলমাঁসন তথ) । 
হ্থাদশৈতানি দীনানি কন্ধাঙ্গানি বিদে! বিজ্ুঃ ॥ * 

€১। জিতাইমী ব্রত । 
রাজ! জীমৃতবাছনের পুজা । 
দোশ্বিনের কষ্কাষ্মীতে) 

এই ব্রত জ্রীদ্িগেরই মধ্যে প্রচলিত । প্রাঙ্গণে চতুর (চারিকোণ 

বিশিষ্ট) পুক্করিণী (ছ্ষু্র) অর্থাৎ, এই পুক্ধরিণী অতিক্ষৃজ, একটু স্থান খনন 
করিরা জল পূর্ণ করিতে হইবে। আ'সনাছ্ি প্রশ্পপাত্র। পঞ্চোপচার। 
মার বিশেষ কিছু লাই 1 | 

এই দিন ব্রক্ধকারিধী উপবাঁস করিবেন জন্তখা বৃত্তবৎসা হইজ্ে 
হয়। 

অপর কতিপয় ব্রত | 

শুতিকাষঠী, সঙ্গশচত্তী, শীতলা এবং সত্যনারারণ ব্রন্ত বিষয়ে আবস্টক 
জ্রব্যাদির বিবরখ দেবাচ্ভলাধ্যায়ে পাইবেন । বিশেষ ড্রধ্য সংগ্রহ আবকক 

হয় না। এ সকলের প্রতিষ্ঠা পূর্ববষৎ | 

€২ | জীতানবমী ত্রত | 

বৈশাখের শুক্রা নবশীতে কর্তব্য। পূর্র্বদিন সংযম |, 

খোশ বা অট্টন্তত্ত বা চতুংন্তত্ত যুক্ত মণ্ডপ, তোরপবিতানশোতিষ্ত 

ঞ পূর্বব লিখিন্ড দাল, সামণ্রী দৃষ্টি করিলে, এই. সকলের ধিবয়ণ আত 
দ্ুইবেন। 



' প্রবাল । ১৪ 

্ঘাঁর শঙ্খচক্রার্দি, ধ্যজপতকা্দি সবার অলঙ্কত করিষে। পতিত কলস 

স্থাপন করিম্বে। তগ্লপ্ঠাপান্র। মধ্যে চনত প্রমাণ. চত্বর করিবে । 
২ পল, ১ পল বা অর্ধ পল বর্ণ বা রৌপ্যের* জানকী প্রতিম! চতুর্ঘস্কা। 
পিত্তল, উতুম্বর বা নৃষয় বৃক্ষ ও মেঘ দেয়ালে পটে অঙ্কিত স্মতিকাগার, তথায় 
পর্ধযঙ্কে. জানকীজননী শয়ানা। তৎসবীপে, স্তনপারিনী জানকী ও 
জনক, শভালদ্দ, পুরোহিত ইত্যাদি এ চিত্রে লিখিতব্য। এতত্তিন শ্বর্ণ 

নির্দিত হল, রৌপ্যের ক্ষেত্র, স্বর্ণ সিংহাসন, তাজময় কুত্ত, তশ্মুখে পূর্ণপান্্র 
এ কুন্ডের জন্ত পঞ্চরত্র, পঞ্চপল্লব, ধাল্য, বস্ত্রযুগ্ম। আচার্ধয বরণ। বরণ 
১৬ট] বা ৮ট] খেকিকের) পর্চগুিকা, পুর্বদিন অধিবাস। পুজা পামথী 

প্রচুর । ভাঙ্র ও স্বর্ণ নিশ্মিভ পা ২। 

ফোড়শোপচ্ার, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত কপু'র।দি সুগন্ধি দ্রব্য, জনক, জনক 

পরী, শভানন্দ হল, স্থভগা ইত্যাদির পুজালামগ্রী। শর্করাযুত পাঁয়স। 
সীতবাদ্যে রাত্রি জাগরণ । 

পর দিন পূর্বক রূপে এ প্রতিমার পূজা । আচার্য পুজা ।--তাহাঁকে 

লবৎপ। গাভীদান। দক্ষিণা বথাশক্তি। প্রাতিম। € মগপস্থ অন্তান্ত জ্রব্য 

দ্সাচাধ্যকে দান। 

যৌধিপ্রচলিত 
অর্থাৎ 

শ্ীদিগের মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারিক ব্রতানুষ্ঠান | 

১। মধুসতক্রান্তি ব্রত | 
মহা বিষুব সংক্াত্তিতে, শুদ্ধকালে, এই ব্রত গ্রহণ করিবে । সবুপর্ক ১টি 

খক্মোপবীত ২, এবং দক্ষিণ! ব্রাহ্মণকে দিবে। এই রূপ প্রতি সংক্রা- 
ভ্বিতে » বংনরাত্ত হইলে উদ্যাপন / দ্রব্য বখা___মবুপুর্ণ ১৩টী মধৃপর্ক 
ঘত্জোপবীভ “ও দক্ষিণ! বিষুকে উৎসর্গ করিয়া ১৬জন জ্রাক্ষপকে দান 
করিবে। ব্রত গ্রহণ কালে প্রথমতঃ যে ব্রাক্ষণকে মধৃপর্ক দান করঠ হইয়াছে, 
উহাকে বাদি ছারা সুজা কদিযা সধুশূর্ণ ১টি কাংক্সপাজ অদান করিয়। 
বিদ্যায় করিবে? 



৯৮: | আয়োজল। 

২ বৈশাস চম্পৃক ব্রড। 

ুদ্ধকালে, মহাবিবুব লংক্রাস্ততে আরম “করিবে। ইহ ২৪ বৎসর 
পর্যায় করিছে । প্রথমে ১ জন বা ৪ জন স্রাক্ষণকে অঙ্চনা করিস বিবিধ 

উপকরণ সংযুক্ত ভোজন সামশ্রী ভোক্ধন করাইবে | 

ব্রাহ্মণ ভোজের পর ভাহাকে কপুৃত্বাদি বালিত তাব,ল ও দক্ষিণ প্রদান 
করিবে । এই প্রকারে সমগ্র বৈশাখ মাস ব্রাহ্মণ পুজা ও ব্রাহ্মণ ভোজ । 

৪ বৎসর পরে উদ্যাপন 9 দ্রব্য যথা! __-- পু 

ছত্র, পাছুকা, যজ্জোপবীত, বস্ত্র, আসন, ব্জন ও দক্ষিণ ৪ জন ব্রাঙ্ষ- 

পের প্রত্যেককে দিবে। 

৩। কলদান ব্রত| 

মহাঁবিবুব সংক্তাস্তিতে এই ব্রত গ্রহণীক্ষ। এক জন দ্বিজকে আহ্বান 
করিক। ভাহাকে যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণা সহ একটি গুবাক দান করিবে। 
এই প্রকারে, সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিন দান কর্তব্য । দ্বিতীয় বৎনরে 

এ সময়ে একটি কদলী দান। তৃতীয় বসরে, আত্ফল। চত্ুর্থে নারি 
কেল একটি। কিন্তু সেই বৎসরেই ব্রতের উদ্যাপন । ক্রম যথা *৩ জন 

বিপ্রকে ডাকিয়া, প্রত্যেকের হত্তে দক্ষিণা, যজ্ঞোপবীত ও নারিকেল দিয়] 

প্রণাম করিবে। কিন্ত পূর্ববনির্দিষ্ট ব্রাঙ্মণকে নৌপ্য নির্মিত গুবাকাদি 
ফল চতুষ্ট, এক এক থানি বঙ্ষের লহিত্ দান করিনে। 

৪ 1| পৌর্ণমাসী ব্রত। 
টৈশাখের পুর্ণিমায় এই ব্রত 'অহ্নীয়।, লন্কুংলর কাল শ্রত্সিপিমায়, 

লড়্ক (লাড়,) যজ্ছে[পবীত এবং বক্ষিপা লহ এক একটি জাতীফল্ বিপক্ষে 
দান করিযে। উদযাপন, যখা--- 

'ব্ৎলরাক্তে অয়োনশে বিগকে খপ দান করিবে । 



নিত্বানা। ্ ৃ (৪ 

৫1. চন রকি রজনী 

, বিদ্ধ লংক্রান্তিতে গ্রহুখীর। : অতঃপর লব্খৎসর- কণল প্রতিষংক্রাপ্তিক্ডে 
হক্ষিণ! ও যক্জোপবীত লহ এক একটি দাড়িস্ব ফল বিপ্রকে দিবে । 

উদ্যাপন বখ। ----বৎলরাত্তে ১৩ জন-বিপ্রকে এরপ দান করিষে । 

৬। চি ব্রত। 

এ সময়ে গ্রহণ করিবে । শ্রতিসংক্রান্তিতে দক্ষিণা, উপনীত 'সঙছ-এক 

এক ছড়া কলা বিপ্রকে দিবে । বংসরান্তে উদ্যাপন ___ 
১৩০ জন বিপ্রকে এ রূপ দান করিবে । কেবল ব্রভ এহণ বে ক্রাহ্ধণের 

হারা হয়, ভাহাকে বঙ্গাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিবে। 

৭। মনোরথ ব্রত । 

ভা দ্বিতীয়াতে এই ব্রত গ্রহণ করিবে। পূর্বব'ন্কে শুচি হইয়া পঞ্চ 
গচারে বিষুপুজা করিৰে। সমত্ত দিন. উপবাস ; সন্ভাকালে চহ্তদর্শন 
এবং চজাধ্য দান। চত্তর অন্ত গেলে ব্রততঙজ 

৯৮। আদর লিংহাসন ব্রত । 

বিষূব সংক্রান্তিতে গ্রহণ করিবে। একটি সখবা শ্বীকে আপন থাটাতে 
ছাকির! জানিয়া পিটাপি বারা এক্ষটি সিংহাসন ভূমির উপর চিন্তিত (দ্ঘালে- 

' পন) করিয়া তাহার উপর একখানি আসন প্রদান পূর্বক গ্াহাকে উপ- 
€বশন করাইবে। 

নাপিত ১জন, ছাল ত, তৈল ও ক্রিদ্রা, শি চর) পুষ্পমালা, ছগন্ধি 
জবা, ছত্তম খাধালামজী। অর্থাৎ এক জন নাপিত ্ীকে ডাকফিবে, "মাপিস্ঠ 
মী এ সধবা। স্ীর ক্ষৌরকণ্াঘি করিবে । তৎপর হিজরি ভুধ্য ' দিয়া 
লখয়াকে, বিদান্ব করিবে। সমস্ত টি মান প্রত্যহ অইদপ ১০ 
ডান্রিরর্য পরে । * উদ্যাপন) যথাঃ 



শ্» ক্াায়োজল। 

১ বর্ষের সেই সধবাকে দ্বাকিয়। পূর্বোক্ত রূপ সমাদর পুর্র্বক, শঙ্খ, 

_সিশ, বনধাপক্কারাদি হখাশকি লাদতী দান ক্রিয়া দক্ষিণা দান পূর্বক 
তাহাকে বিদাঙ্গ কৰিবে। | 

৯। আইও সহক্রান্তি ব্রত। 
হাবিব সংক্রান্তিভে গ্রহণ । সধবা একটি বিপ্রকন্তাকে নিজালয়ে 

ডাকিয়৷ আনিষ্বা চিত্রিত পীঠোপরি বসাইরা ভাহাকে নিম্মলিখিত পে 
সাঙাইবে। এ 

রমক্রীর কেশসংঘম ও কবরীবন্ধন করিবে, তাহার গাজর তৈল ও হরি! 
ষর্দন করিয়া সীমস্ত দেশে (দি'খিতে) লিন্দ,র দিবে । তৎপর পদঘ্বয় অলকক 

রসে রঞ্জিত করিয়] পুষ্পমালা এবং ম্থগন্ধি অনুলেপন হারা উত্তম রূপে 
সাজাইয়! শ্বধাদ্য ভোজ্য যেখাশক্তি) ভোজন করাইয়া তাহাকে বিদায় 

করিবে । উদ্যাপন বখা, __ব্রতসাঙ্গ দিবসে ১৩ জন সধবাকে শী রূপ 
অঙ্চন। করিবেক । অপক্কে প্রথমানীত! সধবাটীকেই বস্ত্রালঙ্কারাদি [দর 

বিদ্বায় করিবে। এবং অন্যান্ত স্ত্রীগণকে বখাশক্কি দক্ষিণা প্রদান পূর্বক 
এক একটা সিন্দ,র পূর্ণ কৌট। দির বিদায় করিবে 

১০ | নখছুটের ব্রত | 

ইচ্ছানুসারে চৈত্রের প্রথমে যে কোনও দিবসে এই ব্রত আরস্ত করিবে। 
দিবসের নিশ্চয় নাই । ৰৎসর চতুষ্ীয় এই ব্রুত করিবে। প্রধম বৎসর 
৪ জন সরধবাস্ত্রীকে নাপিতের ১ জন স্ত্রী দ্বার] আপন বাটাতে নিমন্ত্রণ করাইয়া 

[নিবে । ্ঙঃপর এক ধানি নুতন গামছ। লাল রং করিয়া উঠানে ” 
ভূশিতে পাতিবে। তদুপরি নাপিত স্ত্রী কতিপয় কড়ি দিয়া 'একটা পুত্তহ 
চিআিত করিবে। ভৎপর$& জন ্রীলোকের . নখ ও কিঞ্চিৎ * পরিমাণে 
বাংল ছেদন করিয়া পুর্োক্ত রূপ গাষছার উপর নিক্ষেপ করিবে ।” পরে 
নাগগিত প্র নখ মীংশ্যাদি ছুই ভাগ করিয়। পাছার ছুই খুটে বাস্ধিবে 
এবং তাহ! ব্রতকারিসী ক্রয় স্কন্ধে দিয়া এ সকল আ্রীর সহিত মিলিত £ইন 
নদী কিন্ব। পুক্ষরিণীর তীরে স্গানার্ধ উপস্থিত হইবে । আনত্ভত নখ মাংসাদির 



ব্রক্তমাল। শ১ 

গামছা ভূ্িভলে রাখিয়! সকলে ক্গান করিবে। পরে ব্্তকারিপী শ্রী 
ন[পিতাঙ্গনাকে প্রশ্ন করিবেন “আমার নখমাংসের ভার উঠিল?” নাপি- 
তাঙ্গনার উত্তর,-“তোনারঞ্লখমাংসের তার উঠিল ।” এই রূপ কথা বার্তার 
পর নাপিতাঙ্গনাঁ কড়ি এবং গামছা লইবে। শ্রতকারিদী শ্রী সকল 
শ্রীকে খ্ৃহে আলিয়া কিছুং চাউল দ্াইল দিবে, পরে ছ্িতীয় বৎসরে ৮ জন 

শ্রীকে গৃহে ডাকিয়া আনিয়া, ভাহাদিগকে আট ভার দি দিয়া বিদায় 
করিবে । তৃতীয় বৎসরে ১২ জনকে ১২ স্াগ খৈদিবে। চতুর্থ বৎসরে 
১৬ জনকে জলপান করাইরা ব্রত সম!পন করিবে। প্রত্যেক বর্ষে পুর্ব্োক্ত, 
রূপে সমন্ত ক্রিগ্না করিক্া এ্রন্ধপ দান করিবে। কিন্তু শেষ বৎসরে নাপি- 

তের স্ত্রীকে বক্্রাদি, দান পূর্বক বিদায় করিতে হইবে; নচেৎ ব্রত পণ্ড হুয়।, 

১১। ধনগছান ব্রত | 

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরভ্ভ। ব্রাহ্মণ, পতি, ভ্রাতা, পিস্তৃব্য, মাত, 
ভগিনী প্রতি সকলেরই হান্তে দক্ষিণ সহিভ ধ্ন্যা, ধান্ত, আর্ক, ল্ভ5,ক এবং 

শ্বজ্ঞোপবীত প্রদ্দীন করিবে। এইন্বপে বৎসর চতুষ্টর ব্রত করিয়।,. উদ্ষাধন 

দিবসে বস্ত্রাদি প্রধান পূর্বক গ্রহীতার পরিতুষ্টি জম্মাইবে। 

১২। সোমবার ব্রত। 
গতি সোমবার, যখাশক্,যপচারে শিব দুর্গার পুজা । 



বন্ঠ'অধ্যায়। 

ষাশবর্শ। 
নবগ্রহধাগ দ্রব্য ও বিবরণ | 

রবি, সোঁস, বুধ, গুরু এবং শুক্রবারে ; চিত্রাস্ুরাধা মৃগশিরা রেবতী 
পৃ শ্বিনী, হস্ত, রোহিলী নক্ষত্রের, থে কোনও নক্ষত্র) চক্র ভারার্দি 
কূলে শুভ লগ্নে, নানাবিধ অনিষ্ট প্রশমনার্থ রবি হইতে কেতু পর্যযস্ত নব 
হের পুজা এবং তছুদোষ্টে হোমকর্ম কর্তবা। প্রথমে -___ 

গোমযবোপলিপ্ত স্থান, আসনাদি; পুষ্পপান্ত্র, সংকল্প সামগ্রী, শ্বেতসর্ষপ, 
ফোড়শমাতৃকা পুজা, বন্ধারা। আস্্যদগিক শ্রাদ্ধ তদশক্ষে ভোজ্দান, 

ব্রাহ্মণ বরণ ৪ প্রস্ত। পল্লব সহিত মৃত্কলস ৩, গণেশাদির পূজা বিফুপুজা, 

সাধারণ উপচারে)। 

প্রকৃতকার্থ | 

মগ্ডপের উত্তর পুর্র্বভাগে বিতৃস্তি স্বয় পরিমিত বিজ্কৃত স্থান গোমযোপ- 

লিশ্ব করিবে, উহ্াাই গ্রহবেদী। £পর, বঙ্র, আচমনীয়, গন্ধাদি 
অনুলেপন, পুষ্প, ধবজপতাক দীপ এবং বলি ইত্যাদি স্বারা নবগ্রহের পুজা] । 
এচন্সধ্যে আসনান্ুরী, বন্ত্, পুষ্প এবং অন্ুলেপন ও ধৃপাদিতে হাহা বিশেষ 

আছে, তাহা বলা যাইতেছে ;--7-আঁসন ও অন্ভুরী এই কয়েক প্রন্ত সংগ্রহ 
করিবে, বথা-__-এরীপে)র ২ প্রস্ত, সোনার ২ প্রন্ত,। সলক ২ প্রত্ত, তাম। 

২ প্রপ্ত, লৌহ্ ১ প্রস্ত। | | 

বনে বিশেষ এই--হুর্্যের রকবন্ত্ লোমের গু, কুজের' রক্ত, বুধ ও. 

রৃহ্ম্পতির পীতবন্্, শুক্রের সত, শনির কু বনজ এবং রাছু ও কেতুর ধৃত 

বঙ্্।  গৃম্পে বিশেষ--এ এ বর্ণের পুষ্প, তরভাবে নকলেরই,জুক পুষ্প । 

গন্ধে 'বিশেষ-_ নৃত্যের 'রিকচন্দন, লোমের শ্বেড চন্দন, মঙ্গলের কুদ্ছুমান্থ" 

লেপন, গুঙ্ের শ্ষেভ চক্ষন, শনির কন্তরীর় অনুলেপন, রাছর স্বকষার্ডরুর 



খাগবর্গ।, ৬৩ 

অগ্ুলেপন, কেডুর পল্পকাষ্ঠান্গুলেপনু । এ & পন্ধানুলেপনাভাবে সফলেয়ই 
শুরু চন্দন । ধৃপে বিশেষ হুর্ধ্যর আগা, ধুপ, ফোমের লু্লকাষ্ঠ ধুপ, 
মঙ্গলের দেবদাকু বৃপ, রাহরতগুরুত্বগ, ধৃপ, কেতুর মধুগডডত্বগ, ধৃপ, বুধের 
স্বত দেবদারু ধৃপ, বৃহস্পতির দশাঙ্গ ধৃপ, গুক্রের"অগুরু ধৃপ, শনির কৃকাগুরু 

ধূপ। এ এঁধৃপাভাবে নকলেরই গুগা,ল ধূপ। বলিতে বিশেষ যথা--_- 

কুধ্ধ্যের গুড়েদন, সোমের স্বত পায়, মক্গলের যাবক, বুধের ক্ষীরার, বৃহ- 
স্পতির দধোদন, গুক্রের স্বষ্কোদন, শনির ফৃষর, রাছুর ছাথমাংস, কেতুর 
ছাগরুক্র মিশ্রিত দুর্ধ শর্কর1 শালি ভঙুল$ ইহার নাম চিত্রৌদ্ন। থে 
খানে যাবকা্ি চতুর্দব্যের অভাব, সেখানে তক্ষ্যাত্তগ দিবে। ধবজপতাকা 
পূর্বোক্ত রক্তাদি বর্ণের বস্ত্রের। 

গ্রহাদির চতু স্পার্খন্থ ্র্যম্বকাদি নানা দেব দেবীর পুজ1 | সাধান্ণণ উপ- 
চারে। স্বত পায়স বলি। পু 

অতঃপর কুণ্ডের ঈশান কোণে শ্ামবর্ণ রহিত (ফোনও স্থানে কালে” 
দাগ না থাকে) এবং অব্রণ অর্থাৎ ফুই.ক। ফুঈ.কি দাগ রহিত নূতন স্বপ্ন কুস্ত 
*১। পধ্ুপল্পব ১, পঞ্চরত্ব ১। ঘটে দিবার জন্য হরীতকী ১, গলদেশ বেষ্ট” 
নার্থ বস্ত্র যুগ্র। অশ্বস্থান, গজস্থান, রথ্যা, বল্পীক, নদীসঙ্গম, ভুদ, গোকুল 

এই সপ্ত স্থানের সপ্ত ম্ৃত্ভিক। ৷ সর্ব্বোষধি, চরুহোম সামগ্রী, ব্রীহি ও যব 
তদভাবে তওুল। খদির বা পলাশের মেক্ষণাদি সহ কুশগ্ডিকা সামগ্রী ১। 
সমিধ যথা ,----ন্ধ্যের মধুত্বত দ্বারা দধযাক্ত বা ছুষ্ধীক্ত প্রাদেশ প্রমাণ 

আকন্দ সমিধ. সোগ্র) অন্যের যথাক্রমে ৮__-পলাশ, খদির, অপাম্বার্গ 
অস্বখ, উড়ুম্বর, শমী এবং ুরব্বাদলা স্ব সমিধ ও কুশ। 

বচন যথা-- 

অর্ক* পলাশঃ খদির শু পামার্গোথ পিগ্ললঃ | 
উতুম্বরশমী দুরব্বাঃ কুশাশ্চ সমিধঃ স্মতাঃ ॥ 

ইপর স্র্য]াদি নধপ্রহের পুজার দক্ষিণা যখাক্রমে লিখিত হইতেছে ] 

নি নি বৃষ। স্বর্ণ, বঙ্গ, ঘোড়া, কৃষ্ণা গান্ঠী চ্ক্টা, ছাগ। এ সকল- 

অশঙ্টে বাপ । " 

(১৯৪) 



শন আক্োজাম | 

দক্ষিণার প্রমাণ ণ 

ধেশুহ শখন্তথানড্াম্ হেম বাঁসো হয় শ্তথা। 

কক গো রায়স$ খজা শ্ছাগশ্চ দক্ষিণা ক্রমাত ॥ 
পপ সস 

বাস্ত্রযাগ 1 

ফোনও দেবগৃহারস্ব করিলে সর্ধদোষ প্রপমন হেতু বাস্ত পুজা কর্তব্য। 
তছৃদ্দেশে হোমও কত্তব্য। আসনাদি, পুষ্পপাত্র, সংকল্প সামগ্রী, ফোড়শ 
মাতৃকা পৃজ!, পঞ্চগুপ্তিকা, আভ্যুদরযিক শ্রাদ্ধ, পঞ্চগব্য, ব্রাঙ্গণ বরণ ৪ প্রান্ত, 
ছাদশ ত্রীহিব! পঞ্চশন্ত, খদিরশন্কু অর্থাৎ খয়েরের শলাক ওটি, রক্তন্তত্র 
ভো'রক ১, স্বর্ণ শলাকা ১, মণ্ডলের চতুষ্ষোণে বন ও মাল্যাদি দ্বার অল- 

স্বত ৪টি কলস। শাস্তিঘট ১, বড়ঘট ১, মগ্ডলকরণাসামর্থে; শালগ্রামে 
ৰ| ঘটে । হোড়শোপচার সামী ১, স্বর্ণ রৌপ্য, দধি, কলস, পঞ্চপল্ল ব, 
পঞ্চরন্ন, গ্রহযাগো লিখিত সপ্তমৃত্তিক, সন্দ্বেবধি, কুশগ্ডিক। সামগ্রী, একবর্গ 
হস্তপরিমিত এবং চত্ুরস্থুলি বেধ বিশিষ্ট ইষ্টক একখগ্ড *: 7 পঞ্চাম্থৃত/ 
ভিল, যব, কুশ, হোমার্থ ডুমুরকাষ্ঠ, (বিশ্বপঞ্চক), লনাল গর্গরী (ঝারি) ১, 
শুরুপুণ্প, পারস বলি, শুরু মৃত্তিকা, ত্রাক্ষণাদির অঙ্চনা ও পরিতোষ, 

ব্ান্ষণ ভোজ, নৃত্যগীতাদি। 

বাস্তযাগ সৎক্সি দেবপ্রতিষ্ঠা দ্রব্য 
সঙ্কল্প, ফোড়শোপচার ১ প্রস্ত, ষে'ড়শ মাতৃক, বন্ছধারা, অভ্যুদরিক 

শ্রান্ধ, ব্রাঙ্গণ বরণ গুরুবরণ, ব্রাহ্মণ বরণ ১২ প্রন্ত। শিল্পীর পরিতোষ 

সামশ্রী, ঘট ৩, টনবেদ্য পর্ধ্যাপ্ত, বন্ীকম্বৃত্তিকাঁ, গজদস্ত মৃত্তিকণ, অস্বখুর, 

মৃত্তিকা, কুশমৃত্বিকা, গোমর় ভস্ম, গন্ধ, পঞ্চনদ জল, পঞ্চান্থৃত, পঞ্চগব্য, 

পঞ্চকষায় । ভিলতৈল, শালিচুর্ণ, তিলখানি বিহ্বপঞ্জ চূর্ণ, উষ্ণজল, চম্পকাঁদি 

বিবিধ গৃষ্প, তুলসী কুন্দ এবং উটফল, গঞ্জ, হোমসানগ্রী, দক্ষিণা, ্রাক্ষ ণ 
স্চোজ। 

ঈদ ইঞ্টক প্রন্তত না থাকিলে, প্রস্তত করিয়া লইতে হইঘে। € 



ষাঁজবর্গ। দ৫ 

জলাশয়োতসর্গ। 

লর্ষ্বোষধি, সক্ষ্সামতরীত শ্বেত সর্ষপ, ঘোড়াপমাতৃকা পুজা, বন্ছধারা, 
আদ্্যুদগসিক শ্রাচ্ছ, শ্বব্তি, খছি, পুথ্যাহ বরণ ব্রাঙ্গণ বরণ, গুরুবরণ. পঞ্চগব্া, 
সাধারণ হোষলামগ্রী, শুক্রুতগুল।* এস্থলেও নবগ্রহের পূজা আছে, পুজা- 
সামগ্রী, নবগ্রহ্যাগবহৎ। 

র্ণনির্ষিত কৃণ্ম১ মকর১; ঝৌপ্যনির্দিত মংস্ত১, সর্প», তাত্রনির্সিত কুলীর 
(কাকড়া) ১ ও মণ্ড,ক ১। বিষুঃ, লক্ষ্মী পুজার যোড়শোপচার ২ গ্রস্ত । মণ্ডলের 

চারিকোণে ৪টি কলস স্থাপন করিবে; এঁকললস ভূষণার্থ বন্্। পুনরায় ঘট 
১টি, পঞ্চরত্র ২ প্রন্ত, ঘটের জন্য বস্ত্র ১, ঘট পুরণার্থ নদীজল, চরুহোম সামগ্রী, 
ব্রীহি, যব, তিল, সাধারণ হোম্সামগ্রী, পূজোপকরণ প্রচুর, পঞ্চাম্থত, জলা- 
বভারণের অন্ত সালক্ষারা ধেগ্ু ১ একটী। “গুরু দক্ষিণার্থ স্বর্ণাদদি ভূষিত! 
ধেনু ১টি, স্বর্ণ, এবং বস্ত্র যোড়। 

» বিশ্বকাষ্টাদি নির্মিত শুলচক্রান্কিত যি ১। বিশ্বকাষ্ঠ ছোট ছোট 

আরও কিপয়। কনিষ্টান্তুল্যবচ্ছিন্ন হস্ত পরিমিত বিশ্বদণ্ড ২1 হরি্রা, 
চস, দুর্্ধী, সপস্ৃত্তিকা, হ্রীতকী, পুর্ববোক্ত হিতে বন্ধনার্থ ক্ষুদ্র ঘন্টিকা 
যুক্ত পতাকা । লক্্ীনারায়ণের রৌপ্য মুর্তি। জলাশয়ে আরোপণার্থ ছাগ 

১টি হোত্রাদি দক্ষিণা । মণ্তপের উপকরণ গুরুকে দিবে । ব্রাক্ষণূকে ছুগ্ধাছি 
পান কর[ইবে। 

পালি 

কুপোতসর্থ | 

সঙ্কল্পসামগ্রী, সব্বৌষধি, শ্বেতসর্ষপ, যোড়শমাতৃকা পুজা, বন্ছধার', আতুয- 

দয়ি শ্রান্ধ, ব্রাহ্মণ বরণ, পঞ্চগর্য, পঞ্চাম্ৃত, ছুগ্ধ পর্যাপ্ত, সাধারণ হোঘ-. 
সামগ্রী, চরুহোম সামগ্রী, বিংশতিত অন্ন ভোজ্য ব্রাহ্মণের জন্ত | দুক্ষিণ! 

(সাধ্যানথসারে)। * 
৯ পর পা বা পা জর এপ পক সস 

সোপানপ্রতিষ্ঠা । 
০ 

প্রত্যেক ইঠকাদি-পরমাণু নসংখ্যক শতবর্ধাবচ্ছিম হর্সপ্রান্তি কাঁললাক় 
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অনুষা ফোপানপ্রতিষ্ঠ করিবে। 
যদি এই দিনে বাগ্থাযাগ কয়েন, তবে ত্থে যোদ়শমাতৃকা, যন্গধারা ও 

আস্ছ্যবয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, দুতরাং লেই সেই ক্রিয়ার সামী সংগ্রহ 
কক্িতে হয়। বাখ্ঠযাগ মণ্ডল করণাশক্ষ হইলে কেবল সোলান প্রতিষ্ঠা । 

সামত্রী যখা,-__-আসনাদি পুষ্পপা ত্র,” সর্বেরধীষধি, পঞ্চগব্য, পঞ্চা মত 
ঈক্ষহোম লামগ্রী বরণ, দক্ষিণা । 

পুদ্দেকটিযাগ । 

পঞ্চগব্য, পঞ্চানৃত, পঞ্চগুত্িকা, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরত্ব, বস্ত্রযোড়, নারিকেল, 

শীস্তিকুত্ত, শ্ববর্ণ ১ মাষা পরিমিত, এ শান্তিকুস্ত স্বগ্যয় বা তৈজস, মৃণ্মন় 

হইলে আচ্ছাদনার্থ সরা, তৈজস হইলে, রেকাব। আভ্যুদয়িক শ্রান্ধ, 

ঘোড়শমাতৃকা, বস্থধারা সচরুহোম কুশগ্ডিক! সামগ্রী। বরণ বস্ত্র, উষ্কীষ, 

ব্শ্ষা পুজার ষোড়শোপচার, সাবিত্রী পুজার যোড়শোপচার । গুজদান 
কর্তার সুবর্ণ দক্ষিণ! (যখাশক্কি) 

যার পপ 

মঠাদি প্রতিষ্ঠা। 

বাক্ষণ বরণ ৩, স্ক্কল্প সামী, ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বন্দগধারা, আতুর্য- 

ঘরিক শ্রাদ্ধ/হোতা আচার্য ও সদস্তের বরণ ৩, ঘট, চরুহোম সামগ্রী, 

উড়ম্বর সমিধ, ব্রীহি, যব, ভিল, কপিলাদুপ্ধ, তদ্দভাবে অন্য গো ছুগ্ধ, পূর্ণ, 

পাত দক্ষিণ! (হোমাস্তে)। ভত্পর হোম দক্ষিণা_হেমযুস্ত সবস্ত্র তিল 

পান্ধ ১, এবং গাভী ১। স্থপতির অর্থাৎ গৃহনির্দাতায় পর্িতোষণার্থ বন্থ। 

* চক্র ভিশৃলাদি গৃহোপরি বিস্তত্ত করিয়া, বন্ত্ারা গৃহ আচ্ছাদন,করিয়া 

গুছ ঘারের অনুক্বর্প তোরণ নিশ্্াণ করিবে॥ গৃহাশ্বরূপ যোড়শ হস্ত প্রমাণ 
ঘণ্টা চা্সরাদি ঘারা শোভিত হ্টি সংযুক্ত ধবজ গঁহের ঈশান কোণে হ্বোপন 
করিবে | 
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ঘট ২৫ 1, নারিকেল জল, পপঞ্চগব্য পঞ্চান্তৃত। যোড়শ উপঢার ২ প্রান্ত, 
বিসুগৃ হইলে গরুড়, শিব গৃহ হইলে, বৃষ, দেবী গৃহ হইলে পিহহ মূর্তি 
গৃৎ সবার সম্মুখে স্থাপন "করিবে । দক্ষিণ! স্বর্ণ! গকুড় শুস্ক আরোপণ 

করিবে। পূর্ব্বোক্ত বাহনের সাধারণ পৃজ্াসামঞী |. পিষ্টক প্রদীপাদিয 

ছারা নিরসন । বিংশতির অন্যন ব্রাঙ্মণকে ভোজন করাইবে। আনাখ, 

ক্মজুরদিগকে ভোজন করাইবে। স্বত্যুগীভাদি মহোৎসব । 

দশবিধাচল দান। 

প্রথমে ধান্যশৈলম্যাদ্দিতীয়ে লবণাচিলঃ | 
গুড়শৈলস্তৃতীয়ন্ত চতুর্ণো হেম-পর্ববতঃ | 
পঞ্চমস্তিল-শৈলঃস্যাঁৎ যষ্ঠঃ কাপণন পর্ধতঃ | 

সগ্তমো দ্বত-শৈলশ্চ রতুশৈলম্তধা৪মঃ | 
রাজতে! নবমস্তদদ্দশমঃ শর্করাচলঃ ॥ 

১। ধাহ্যাচলদান। 

ধান্তের পরিমাশান্ছুসার়ে উত্তমাধম নিশাত হয়, উত্তম পরিমাণে ফল 
এগ্মর্ধিক, অশক্তে মধ্যম ও অধম। 

সহ্তদ্রোণ ধান্ে উত্তম, পাঁচশত ভ্রোথে মধ্যম, তিন শত ড্রোশে অধম 
গিরি হয়, ইহার ফলও তন্রপ, কর্মকর্তা যথ/শক্তি করিতে পারেন (উদ 
পরিমাণের মধ্যে)। 

*. বৃষ্িশ্রধি, ব্রাহ্মণ বরণ ৩, হোমার্থ অষ্টতাত্র পা, আসল ৪, শক ৪, 
প্রচুর কুশ, তিল, যব, স্বত, সমিধ, ছুগ্ধ, তত্্বালনার্থ ইন্ধন ভ্বালালে ০১ 
গুরু ও খক্কিক্গণের জন্ত বস্ত্রালঙ্কারাদি ও মবুপর্ক। * 

ও'ম্চপ চতুরজ্্র এককার বিশিষ্ট । মণ্ডপমধ্য, ভূমি গোসয়োপলিগ্ 

করিবে। প্রচুর কুশ এ শ্ছলে স্থাপন করিয়া, পুর্ব্বোক পরিমাণে ধান্ডরাশি 
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'আরোপণ করিঝকে। এ ধান্তরাশির উদ্ধাভাগে গোমেদ, পল্মরাগ ) পপ্টিষ 

ভাগে মরকত, নীল; উত্তর ভাগে বৈদুরধ্য ও স্্রূগ আরোপশ কতক 

নকল স্থানে চন্দন-খণ্ড এবং প্রবাল, মুক্াা, শুক্তিখণ্ড হুড়াই়! কাখিবে । 
এ মেকুর ধোন্ভরাশির) উপরে স্বর্ণনির্মিত ভ্রহ্ধা, বিধুঃ। শিব এবং দ্দুর্ধ্যের 
সুর্তি স্থাপন করিবে, অধোদেশে স্বর্ণনির্মিভ খবিমূর্তিসমূহ ও পক্ষী মূর্তি 

ল্মারোপশ করিবে) এবং চতুর্দিকে রৌপ্যময় ৪ শৃঙ্গ স্থাপন করিবে। 
মেকর নিতন্বদেশ বেষ্টনার্থ রৌপ্যপত্িকা । মের অধোভাগে চু 

দিকে বা উভয় পার্খে কতিপয় ইক্ষুত্বক্ষ। পূর্ববাদি ক্রমে শুক্র, পীত, নানা 

বর্ণের বস্ত্র স্থাপন করিয়া মেখাবলী করিবে । মের উর্ধ পূর্বদিকে আরো 
পণার্থ যথাশক্তি রৌপ্যনির্মিত অষ্টলোকপাল মুদ্তি। মেরুর পার্শ্বে রোপ- 

পার্থ বিবিধ ফল এবং উৎকৃষ্ট মাল্য ও বিলেপনাদি (গু কম্তরী আদি)। 

উপরিউক্ত প্রণীলীতে মেরু আরোপণ করিয়া বিদ্ুম্ত পর্বত চতুষটয় 
নিশ্মীণ করিয়। সাজাইবে ; যথা 

' (১). মেকর পূর্বদিকে মেষ্ুর ধাঙ্ছের চতুর্থাংশের পরিমাণে যব 
রাশি করিক্?, তছুপরি নানাবিধ ফল, রাখিযা যবরাঁশির উর্ধতাগে কদম্ববৃক্ষ 

এবং পশ্চিমাভিমুখ কামদেব মুর্ডি স্বাপন করিবে এবং প্রচুর পুষ্প বিলে- 

পন ও ক্ষীরপুর্ণ রৌপ্যকুণ্ড স্থাপন করিবে । 

(২ মেরুর দক্ষিণ দিকে ধান্যরাশির চতুর্থাংশের পরিমাণে 

গোধুষ রাশীকৃত করিয়া, তদুপরি জন্বহৃক্ষ এখং উত্তরাভিমুখ দক্ষ প্রতিম1, 
স্থাপন করিবে, এবং স্বততপূর্ণ রৌপ্যকুণ্ত ১টী, বস্ত্র কতিপক্ রাজভ বন, প্রচুর 

পুষ্প বিলেপন স্থাপন করিবে । 

(৩) মেরুর পশ্চিম দিকে মেরু ভ্রব্যের চতুর্থাংশ তিল রাশি স্থাপন 
করিবে, তছৃপরি প্রচুর ক্ুগন্ধি পিন, লু তক, পুর্ববাভিমুখী হংস প্রতিম। 

রাজভরন, কতিপয় বন্ত, রৌপ্য কলস দেধিপুর্ণ) এবং প্রচুর পুষ্প € বিলে- 
পন স্থাপন করিবে : ৫ 

২.(ঞ সেকুর উত্তর দিকে মেক্ত্রব্যের চতুর্থ£শ মাষরাশি স্থাপন 

করিয়া, তদুপরি বটবৃক্ষ দক্ষিণাঁভিমুখী ধেনু প্রতিমা, মধুপর্ক ্বৃং রাজভবন 

০ষ্ক প্রচুর পুষ্প বিলেপন আরো পণ করিৰে। 
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মেরুর উদ্ধৃগেশে বৃক্ষপঞ্চক আরোপণ করিতে হয়) এ ৫ বৃক্ষ এই 
'যখথা,___মন্দার পারিজাভ, কল্পপাদপ, হরিচন্দন ও সম্ভান এ পাঁচ বৃক্ষ 
্বর্ণনিশ্্িভি করিবে । এ বৃক্ষগুলিতে স্বর্ণ নির্টিভি বহুবিধ বিহগ এ্খং ৰঙা 
লক্ষ রাদি আরোপণ করিবে 

দেবতালহিত উত্ত অচল,পুজার্থে গন্ধ পুষ্পাদি | প্রচুর পরিমাণে পৃন্ছ? 

সামগ্রী । 
তিল, যব, স্বৃত, কুশ, ও সমিধ। অন্তান্ত বহবিধ উপকরণ । রাজিভে* 

শীচতবাদ্য আমোদ প্রমোদ জাগরণ । 

দক্ষিণা __--৩৪, দশ, ৮, ৭ কিন্ব। ৫টি গাভী আঁচাঙ্যকে দিবে। 

বচন যথা? 

গান্ত দস্ভাচ্চতুক্তিৎশদ্থবা দশ শক্তিতঃ | 

সপ্ত চাণ্ডৌ তথা পঞ্চ প্রদগ্ভাদপ্যশক্তিমান্ ॥ 
গুরুকে এক কপিল! দান করিবে । অভাবে অন্ত গাতী। খত্বিকগণকে 

স্বর্ণ দক্ষিণ দিবে । তৎপর ইহাদের আজ্ঞ। লইয়া কম্মকর্তী অক্ষার লবণ 
(ভোজন করিবেন। | 

উদ ধান্তাশবর্বত গুরু ও ধহিকগণকে যথাভাগ দান করিবে। 

উল্ত যেরুদানের সমস্ত উপকরণ ও দৃক্ষিণাদি সর্ব-টশৈল সাধারণ। 

(কেবল শৈল নি্দমাণ ও দেবতাদি নির্্াণ বিষন্ধে কোনও কোনও স্থলে বিশেষ 

*আছে, তাহ! যথাস্থানে লিখিত হইবে। 

জী পিপি সপ 

২। লবণাচল দান। 

ষোড়শদ্রোণ লবণে উত্তম, তদর্ধে (দ্রোণে) মধ্যম, ৪. ড্রোখে অধম .লবপা- 

চল “বাহার যেন্ধপ শক্তি। 

ও লবণের চতুর্থাংশে একটি বিদ্ম্ত পর্ববত*কাঁরিবে। অন্তান্ত সমস্ত 
পুর্ধবৎ। কেবল লোকপাল মুস্ধি স্বর্ণনির্টি্ত। 



আয়োজন । 

৩। গুড়শৈল দান। 

হশভার গুড়ে উত্তম, পীচভারে মধ্যম, তিন ভারে, সধম । ইহা চ্ু- 

খ্ংশে এফ একটি বিদুত্ত পর্বত । অন্যান্ত অংশ ধান্টাচলবৎ। 

রী 

8৪ | ক্ুবর্ণাচল দান। 

সহশ্রপল হুবর্ণে উত্তম, পাঁচশতে মধ্যম, আড়াই শতে অধম। অস্তান্ত 

ধান্ভাচলবত। 

৫1 তিলশৈল দান। 

ঈশদ্রে'ণ ভিলে উত্তম, পাচপ্রেরণে মধ্যম, তিন ফ্রোধে অধম সমস্ত 

ধান্ঠপর্ববত্তবৎ ৷ ৃ 

৬। কাঁপণসাচল দান । 
বিংশভারে উত্তম, দশভারে মধ্যম, পাঁচ ভারে অধম। সমস্ত ধাগ্তাচলবত। 

৭| গ্বতাচল দান। 

বিংশতি স্বতকুত্তে উত্তম, দশ ঘ্বতকুতে মধ্যম, পাঁচ কুস্তে অধম স্বতাচল 

হয়। চতুর্ভাগে বিজুত্ত পর্বভ। শালি ততুলপাত্র তছপরি আর্পোপণ 

করিবে। ইক্ষুদ্জ ও বস্ত্র সমূহ দ্বার] বেষ্টন করিবে। ফলাদি ও অন্যান্ত 
ধাস্তাচলবৎ। 

৮1 ব্রত্বাচ্ল দাশ। 

সছ্ম মুক্তাফলে উত্তম, পণচশতে অধ্যম। তিনশতে অধম | চতূর্থাংশে 

বিশ্বস্ত পর্ববত ৪। গূর্বদিকে বজ্ঞগোমেদ, দক্ষিণে ইন্্রনীলক বিবিধ বর্ণের 

পুম্পে গন্ধদোপন, পশ্চিমে বৈধুর্ধ্য ও প্রবাল । উদর! সুবর্ণসহ পদ্ঘরাগ। 
অভ্তান্ত ঘা পর্ববভ বু । 



যাগনগ। ৯৯; 

৯1 (রস্যাচজ' দান।। 
দশ সহতরপল রৌপে উত্তম, পাঁচ লহঅপলে মধ্য, আড়াইশ পল 

রৌপ্যে অধম রৌঁপ্যাচল। চতুর্থাশে বিভুত্ পর্বত । দেবতাছি গঠন 
পুর্ব । অন্ঠান্ত ধাভাচলবত । 

১০। শর্করাছল দান। 

*আট ভারে উত্তম, চারি ভারে মধ্যম, অর্থ ভারে অধম,! চ্দুধঠংশে 

বিদ্ুস্ত পর্ব্বত। অন্তান্ত ধান্তাচলরৎ। মন্দারে বামদের, গন্ধমাদন শৃে 
ফুবের, বেদমুর্তি ও স্বরভি মূর্তি। এই গুলি স্বর্ণ নির্টিত। 

উদ্নিধিত দশনিধাচল দান রাজা জমিদার ভিন্ন সাধারণ অবস্থার 
লোকের সাধ্য নহে। এ সকল ক্রিয়াতে ধে সকল বহুমূল্য মণি মুক্তা 
প্রস্ততি সামগ্রী ও উদ্যোগ আগ্লোজন প্রয়োজন হয়, তাহ! উজ্তৰিধ 
ব্যঞিপই সাধ্যাকত্ব । 

তুলাপুরুষ মহাদনি। 

দাতা স্বর্ণ বারা এক্টি ৰিষুঃ প্রতিম। প্রস্ত্রত করাইবেন । 

পূর্ব দিন যজমাঁন ক্ষৌরকন্দাদি করিয়া হ্বিষ্কাবী হইস্স! ধাকিবেন। 
পর দিন উপবাস, গুরুবরণ ১ প্রান্ত, গুরু উপবাস করিবেন। সায়ংকালে 

বিস্কুগুজা ও অধিবান সাঞ্ধা্রণ উপচারে । তুলাক্গও পুজা গু খনিবাস। 
ধৎথর দিন প্রকৃত কর্ম! 

তুলার স্তস্ত ঘয় ৭ ব1৬ হাউ দৈর্থেয ; তৎকাষ্টের বির খাছশীফুল। 
এ ত্যস্ত ত্বয়ের ২ হস্ত করিয়া অংশ ভূমিতে পৃতিতে হইবে । পাত 
শত দুয়ের উপরিভাগে ১২ অঙগুগগি বা দি ৪ অন্ধুলি বিস্তার এক-একটি 
ছিপ্র করিকে। এ ছিজ্র দিয়! একটী কাঠ গুবেশ করাইবে, উহা তুলাধারক 
কাষত। * উহা দৈর্ধ্যে ৫ পাচ হাত হুইখে,। অস্ত খয়ের নধ্যশছলে কাঠের 
% হাত খার্িবে, এবং ১২ অর্ুলি করিয়া এক হ্[৬ কার্ট তের উভয় 
পাব শরবিষই হাই রকিব এজ দীত এবং ৪ খুজি নিন ক্যা, 
এক খানি কাঠ পূর্বের তুলাধারক্ধ কাঠের লহিভ লংলম করিয়া বাধিতে 

(১ ১) 



8২ আয়োজন । 

হইবে। উহাই তুলাদণ্ড। অতর্কপর ৪ অঙ্গ,লি বেধ বিশিষ্ট ৪ বর্গ হস্ত 
অর্থাৎ সমচতুরঅ ২ খানি তক্কা প্রত্যেকের কোণে, লৌহ শৃঙ্খল ন্পাবস্ধ 
করিয়া, পূর্ষেবাক্ত তুলাদণ্ডের উদয় প্রান্তে অটকাইয়া ঝুলাইয়া হুদিতে হইবে, 
এ লৌহ শ্ঙ্খল ৪ হাত লম্বা হইবে। ইহাই নাম তুলা অর্থাৎ পরিমা- 
পের কামান। 

শক্তি অনুসারে মগ্ডপী ২০১ ১৮) ১৬, ১৪, ১২,১* বাঙ৬হস্ত বিস্তার 

করিতে হইবে, এ মণ্ডপ মধ্যস্থলে বেদ' প্রস্তুত করাইতে হইবে। 

অন্যান্য সাম্রী | 

পঞ্চগুপ্ডিকা, সাধারণ পুজোপকরণ প্রচুর । ষোড়শমাতৃকা পুজ। 
কুশপ্ডিকা, বন্থধারা, আভ্যুদয়িক শান । গুরুবরণ ১ প্রস্ত, কৃ, যজুঃ সাম 
ও অথর্ধবেধী & জন ত্রাঙ্গণ বরণ ৪ প্রস্ত। হোতা, আচাধ্য ও সদস্তের 
বরণ বস্ত্। 

পঞ্চগব্য, পঞ্চশন্ত, ঘট, কলস, পঞ্চরত্ব, পঞ্চা্থত, বিষ্ণুর অধিবাস সামগ্রী 
অহীগন্ধাদি) ; ষোড়শ উপচার, বিষু হুধ্য, ইন্দ্র, অগ্নি, যম বাধু। কুবের, 
ঈশান, নৈষ্ধত, ত্রাক্গণ ও অনন্ত ইহাদের প্রত্যেকের এক এক প্রন্ত। 

বিষুচর জন্য শ্বেত ও রক্ত পতাকা ২, হ্ধ্যের পীত পতাকা ১, ইন্দ্রের রক্ত 
পতাকা ১, অগ্নিত্ব অগ্নিবর্ণ পতাকা, যম ও বায়ুর রক্ত পতাক। ২, ঈশান ও 
বুবেরের নীল পতাকা ২, অনস্ভের নীল পতাকা! ১। 

সাধারণ হোম সামগ্রী, তিল হোমার্থ (পর্ধ্যাপ্তী, খত্বিকৃগণকে ত্বর্ণা- 
+ক্কারাদি (যখাশক্তি) ঘ্বান করিবে । ভাহার দ্বিপ্ত এ দ্রব্য গুরুকে দান । 

ক্সাতপ বন্ ১১ পাতনের স্ব ১, কশ্মীর নিজ দেহ পরিমাণ ওজনের স্বর্ণাদি 
জেব্যঃ ভাহার আচ্ছাদন বস ১। 

ভূমিতে বঙ্ত্রোপরি গ্বদেহ পরিমিত ক্ুবর্ণাদি দ্রব্য স্থাপন করিয়া তথায়, 

বিষণ প্রতিম' স্থাপন পূর্ববক স্বল্প করিবে, এবং তুলান্্রব্যের অর্ধেক গুরুকে, 
অর্টেক খান্ধিকৃকে দিবে। অন্যের দক্ষিণ! ধধা 

শ্রাঙ্মণকে পূর্ণপাত্র; বা তদনকয্প গৃব্ণ বা তন্স,ল্য মেলক্রিয়ায দক্ষিণা) 
বপন আনার জব্যের অর্ধেক আচাধ্যক্ষে, অর্ধেক ওঁকে দিবে। 



পরিশিষ্ট । 
কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা । 

২ সংজ্ঞ প্রকরণে ফোঁড়শোপচারের প্রমাণ যথা, (সংজ্ঞা ১৯) 

আদনৎ স্বাগতৎ পান্ভমর্ধ্যযাচমনীয়কৎ । 

মধুপর্ক[চমনৎ আানৎ বসনাভরণানিচ । 

গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেস্ক বন্দনস্তথ] ॥ 

২। অন্নপ্রমশন ব্যবস্থা | পুলের ষষ্ঠ বা আষ্টম মাসে, কন্তাঁর «ম 
বা সগ্ধম মাসে । (দশকর্মম৮)। 

৩। দশকর্্ম ও যাগাদি ফে কোন, ক্রিয় স্ত্রীলোক কর্তৃক হইলে, তা- 
হাতে আতু্যদগ়িক, ষোড়শমাতৃকা পৃজা ও বস্থধারা কর্ম্ম নাই। 

৪81 যে সকল ক্রিয়ার বরণ আছে, তাহার প্রত্যেক ক্রিয়াটিতে বরণ 

আবশ্যক । 

€। পঞ্চগব্যের পরিমাণ তত্প্রমাণ, ষখা--_-- 

গোমুত্রৈকপলৎ দণ্ভাদ্দধি ত্রিপলমুচ্যতে | 
ক্ষীর সপ্ত পলৎ দন দৃদ্বাঙ্গষ্ঠেন গোময়ৎ | 
আজ্যমেকপলৎ দস্ভাৎ পলমেকৎ কুশোদকম্ ॥ 

গোমুত্র ১ পল দধি শপল, ক্ষীর ৭ পল, (একবারে) বৃদ্ধাক্,ষ্ঠাূত 
গোমর়, ঘ্বত একপল, কুশোদক ১ পল। 

৬। প্রতিমা দিয়া পুজা! করিলে, ষোঁড়শোপচায়ে করিতে হয়, ঘটে ব! 

*শালগ্রামেগযোড়শ এবং পঞ্চ যে কোন উপচারে হইতে পারে। 

"| যোড়শে ভূমি দান-__যে ভুমি দান করা হইবে, তাহা যদি 
সমধিক দুররুস্তা হয়, তবে এ ভূমি হইতে ১ খওড মৃত্তিকা আনিয়া, দার্ণকালে 
এক খানি রেকাবে করিস রাখিতে হয়। যদি ভূমি দ্বানে শক হয়, তাহা 
হইলে, তাহার মূল্য স্ব্ূপ কিছু কোপা মুদ্রা দিতে হয়। | 



৮৪ পরিশি 1 

৮। চুড়াকরণে কাঁণ ফৌঁনানেগ জন্ত পার শলাকা একটি আবস্টক। 
অভাবে নিশ্বে| শল্পলী। 

৯। পরিভাষা, 

ভ্রোগ " দং (৩২) সের। 

কষ ৮ ২ ভোলা। 

যাবা ৮৮ *% আমা । 

পল, - ১৬ তোকা। 

ভার, "৮ ১৬৯০৯ বেলি ২০ সের - ৫) হণ। 

১*। ভ্রব্য সংগ্রহের সময় নির্ণয,__ষে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, 
প্রথমতঃ এই গ্রস্থোন্জ সেই সেই ক্রিয়ার বিবরণ পাঠ করিবেন এবং 

ফেবিবেন যেকোন কোদ্ প্রর্যত্রিয়ার পুর্বে এবং কোন্ কোন্ গ্রব্য ক্রিয়ার 

দিল সংগ্রহ করিতে হইবে। 

এই বিষয়টি সকলেই. ঠিক করিয়া লইতে পারেন, তবে ক্কবিধার জস্ত 

লিম্বে সংক্ষিপ্ত ভাবে তদ্ধিযয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে,___ র 
ক্রিমার পূর্নে” টাকা, পুরোহিত, ঘর দ্বরোজা, মণ্ডপ, আসনাদির 

অন্তর্গত কতিপয় দুব্য, স্বালানি কাষ্ঠাদি, ধাম্য, চাউল, ডাল; মসলা, খবং যে 

কোন দ্রব্য ঘিশেষ অনুপর্ধামে 19 পরিজমে ধা খিলছ্ে লংগৃহীত হইবার 

সম্ভাবন। বুঝা ফাইবে, ভাহা। | ক্িয়ার কিছু পৃর্থ্,--দধি, দ্বত, চিনি, ময়দা, 

মধু, অধিক কি, নি লিখিত কয়েকটি ভিন্ক সমুদয় ড্রব্যই ২ দ্বিনবা! তাহারও 

পূর্ধ্ব সময়েই সংগ্রহ রাখা উচিত, অন্যথণ ক্রিয়া পণ্ড হইতে পারে । ৃ 

ক্রিয়া দিনে পুষ্প, জল,বিধপঞ্র তুলসীপত্র, ঘনাছন্দন, ছুগ্ধ এবং এ রূপ 

অন্যান্য ত্রব্য যাহা পর্যযযধিত অর্থাৎ বাদি হইলে নষ্ট ও অধ্যবহর্ধ্ি হয় 

তৎ অমত্ত। সাখারণ মত দেঁবার্চনাদিতে কৌন২ সামগ্রী ক্কিয়ার দিনেই: 

গ্রহ করিতে পার! যায়, করাও হইগ্লা খাকে ) ব্মসমর্থ বাকিপপূর্ব্ব লিখিত 

সিগার্লীমত 'ক্রুদশঃ পংগ্রহ'করিতে পান্সেম। 

নানা কথা । . 
নে ভাগে ক্রিষ্াকর্শাগুলির বিশেষ বিশেষ সালে মোটামুটি বায়ের কথা 

এবং সন্বে সঙ্ষে উ সকল জিনিষ সংগ্রহের উপাক্স পাখি হইপ্ডেছে, 



পারিনি ০৫ 

ফেঘলমাত্র ক্রিয়াটীতে ' যাহ! ব্য-আবশ্্রক তাহারই উল্লেধ কলা যানইচ্কচ্ছে 
কর্কর্ত। নিজ অবস্থানুসারে ব্যয় বৃদ্ধি খা খ্যয় সংক্ষেগ "ফারিয়া প্ত্রিযা 
নির্ব্বাহ ক্ষরিতে পারেনঃ ব্রাক্ষণাঁদি ভেম্জ ও তন্তবন্ত লোককে খাওয়ান, 
বিষয় লিখ! নিম্প, ফোজন ) স্থান, কাল ও অবস্থা অনুসারে 'ভাহা ক্িতৈ 
পাপ্সেন। ভোজ দেওয়ার ফদ্ অতঃপর, লিখা যাইতেছে । 

প্রত্যেক ক্রিয়াকাঞ্খে আসনাদি, পঞ্চগর্া, পঞ্চাম্বত, ইত্যাদি কতিপ়্ 

সামগ্রী আবশ্থাক হয়, তন্মধ্যে আমনাদির অন্তর্গত দ্রব্যগুলি সর্ব্বদ1ই হিন্দুর 
খরে সংগৃহীত থাক! আবস্ক্র ! নতুব! অনেক সময় অন্তের নিকট হইতে 
চাহিয়া আনিয়া কার্য করিতে হয়। আ-সমন্ত সামগ্রী প্রায় ব্রাহ্মণ এবং 
সম্পন্ন বনিয়াদি"শৃত্রের ঘরে থাকে । আধুনিক অনেক নৃতন গৃহস্থের ঘরে 

&ঁ সকল জিনিষ খু'গিয়! পাওয়া যায় না। যাহাহউক, ধাহদের ঘরে থাকে 
না, তাহারা প্রতিবেশীর নিকট হইতে সংগ্রহ কঁরির। 'আনিতে পাক্সেন, 

ক্রিয়াটি নির্বাহ হইলেই তাহ। প্রত্যপণ করিবেন ।' যেখানে নিতাস্ত 

হুপ্পপ্য, এপ্সপ অবস্থায় হিন্দু গৃহস্থ তাহ] অবস্থা সংগ্রহ করিয়া ভ্বাখিষেম । 
ধ্যয়ও ক্ষাধিক নহে, দ্রব্যগুলি একবার করিয়া রাঁখিলে, বহুদিন তত্ব! কার্ধ্য 

চালে। 

ব্যয় নিরূপণ | 

কুশ!সন কেবল ক্রিয়াকাখের সহ) ৪ * হইতে ১২ 

গিদ্বলাসন ১ ৬৩ রী ৯. 

কোনাকুনী টাট ২ প্র ই 2 এই 

ধুপাতি ছ্ 7৬ রী দর 

চালুন | ৯ 19 ্ ৬ 

শ্দীপাধার * ১ 5৯ ৯15 

পঞ্চ প্রদীপ ১ ১0৯ ০ ২1৯ 

ন্ট | ১ ১০ ৮৬ 
৮০, | 2 পুতি. 785 75.. উত 

ডী হু 

ভিপদী পি ১ £ ূ বট 



উড পন্দিশিষ্ট। 

জলশক্খ ৯৪ 8৮৯ 9 রর 

নৈবেদ্য স্থাপনের আধার অন্ততঃ হট! ূ 
'(কাষ্উময়) প্রত্যেক উ11%* হিসাবে € ত্ . ১৪৮৭ ১ ৫৭ 
ছি ধাতু নিন্দিত ৫টা ৫২ টী ১৬২ 

১৪৬ ৩১1/৬ 

একবারে সমুদয় গুলি ভ্রম করিতে অসমর্থ হইলে অসম্পন্ন গৃহস্থ ক্রমে 

ক্রমে প্র গুলি অবপ্ঠ সংগ্রহ রাখিতে পারেন। 

'্অন্যান্য সামগ্রী | 

ক্রিয়া উপস্থিত হইলে অন্তান্ত সামগ্রী যাহা আবশ্যক হয়, তম্মধ্যে মোটা-. 

মুটী কয়েকটির ব্যয় লিখিত হইতেছে /--- 
“ঘটকাণ্ড* 

ঘট তৈজস ১ ১২ হইতে ২২ 

স্ৃগ্ধয় টে €₹১০ 39 ৬ 

পৃ্পপার (কাংস্ত বা! তাত্র নির্টিত থালা) ১ ২২ ০১ ৫ 
গান্ধ জগ ক ১ ॥০ 

সারচন্দন ১ ।%৯ 

বক্তচন্গন 9১ 1৬ 

8১৩ ৭/০ 
€ 

পঞ্চরত্ব-_ 
স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রবাল কিছু ন। কিছু গৃহস্থের ঘরে থাকে । কেবল মণি 

যুকণ সমৃত্ত ঘর হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। অভাবে, অন্ুকল্প হরিতাল 
'আবলম্নীয়। পঞ্চরন্র স্থলে স্বর্ণ রৌপ্যাদ্ি অতি অল্প পরিমাণে থাকিলেই 

চলে? * 

স্ব্ীষধি--বোজার) মূল্য সর্ব সমেত 



গরিশিই্ই।. ৮ 

যোড়শোপচার মধ্যে ক্রেয় সামগ্রী 
আসন-স্রজতাসন | ৭৯. হইতে ১৬ 

কুশাসন ূ 7৬ নহ 1৬ 

মধুপর্ক পাত্র, প্রত্যেকট। ১০ ৯ 

' আহত বস্ত্র ১ থান! ৬ এ ২. 

ঘআভরণ--- | 

ধৌপ্য অঙ্গুরী ১ ৭ ১২ 

[শকে স্বর্ণাঙুরী ২০২] 
শাখা 7০ রী ২ 

সিন্দ,র ১৪ রী /৯ 

দ্গণ (আয়না) ১. ৭৬ রর ১৬. 

ফাইল (পট্টন্থত্র) ২ ১০ ন্ ৭৬ 

চিরুনি ₹১০ রি * | 

১৭০০ ৮ 

লৎক্ষেপ হোম সামগ্রী যধ্ে 
তাত্রকুণড ১ ॥ হইতে ২ 

কুশগ্ডিকার় মধ্যে বিশেধ-- 

স্ছায়ামণ্প ১ ১০ ১৯ 

তন্মধ্যে চরুহোমার্থ আজ্যস্থালী--. 
তাঅকুগ্ড পু ১ ॥৬ ২. 

চকুস্থালী--- | 

হাতা, বঞ্ডীনা, বাউলি, বেড় ১ প্রান্ত ২৬. ৮ &২ 
কাষ্ঠমাম গ্রী-- 

জুক+শ্রুব, দবর্কী, মেক্ষণ ফরমাসমত . 
ছুতার ছার! প্রস্তত করাণ ও কাঠা- বি 
ভর মূল্য সর্ব সমেত* ১ 88. 

ডু ক৬. বক 



লি পর্দিশিষ্ট। 

ধ সকল-কাঠ্ঠ সবতীর্ আকার ও. অবয়ব শুঅধরগণ ঞ্াবগ্ভত আছ, 

কেহ ন। বুবিলে, স্ংজ্ঞ। প্রকরণে 1ক্কমতে বুঝাইয়া দেওয়া আবস্ীক। 

প্রতিম! | 

বর্ণময়ী ব। রোৌপ্যময়ী প্রতিমা শক্তি, অনুসারে সংগ্রহ করিবেন, যাহান 

দের শক্তি আছে, তাহারা যথাযোগ্য মুল্যে প্রস্তত করাইয়া লইবেন। 
স্থাপনার্থে প্রস্তরম়ী প্রতিমা পাওয়া যায়, নতুবা কাশী প্রতৃতি ক্মঞ্চল 

হইতে ফরমাইসমত প্রত্তত করাইর। আনিতে হয়। মুল্য কারুকাধ্য 
বিবেচনায় ৫০২ হইতে ১৫* কি ২০*২টাকা পর্যযভ হইয়া খাকে। ২ হস্ত 
পরিমিভ একটি শ্যাম! প্রতিমা ৫*২1 ৬৯২ টাকায় বিক্রী হয়। 

ম্বগ্রয়ী প্রতিমা 
শ্বিহ্ম্ত পরিমিত একটি শ্ঠামা প্রতিমা 1০1 ১২ টাকা। হ্যন্দর 

রূপে গঠিত ও চিত্রিত হই'ল এ আকারের একটি প্রতিমার মূল্য ২২টাকা। 
পর্য্যন্ত হইতে পারে । সময় ও অবস্থান্থসারে যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন । 
এঁ অনুপাতে ছুর্গেংসব ও. জগন্ধাত্রী প্রতিমার মুল্য কাঠামের কার্ধ্য সমেত 

১০২হইভে ৪০ ৫০ টাকা পর্যযস্ব হইয়া! থাকে। উপরে কেবল প্রতিমা- 

রই মুল্য নির্ণাত হইল, তারকুশী, রাঙ্গের সাজ ও বস্ত্রাদিতে অবস্ অতি- 
রিক্ত ব্যর পড়ে। 

সংছের মূলা। 

'ধম মধ্যম উত্তম 

৬৩ ** ৯৫. | ৯৮৯০১ ০ ও ্ 

শ্রীকফের ঘাদশ স্বাত্রা 
মধ্যে--' 

মঞ্চ, দোলা স্তত্ত ইত্যাদি যে সকল বাঁন, আসন ও আঁসবাবের উল্লেখ 
আছে, তাহ! কাষ্ঠখাটত সাঁমান্ত প্রকাযের হইংলও চলে, দুন্দর কারুকার্য” 
ময় বছব্যয় সাধ্যও হইতে পারে। দোল যাত্রায় আৰঙ্থাক দোলা ইত্যাদি, 

লাধাকপ অবস্থায় স্খযান্ত তূণগৃহে হৃশ্মঞ্চে হইতে পারে, লয়দ্ধিশালীরা পাকা 



পরিশিষ্ট, ৮৯ 

দ্ধ নির্দাণ করাইয়া সিংহাসন ও দোলাদি তুন্মর কারুখচিত ফাষ্ঠে ও 
রৌপ্য নির্মাণ করাইন্স। লন। ঘ্যর ১* হইতে ১০২ এবং পাকা মঞ্চ 
% ৪্স্প্ীগিও, 

জেল, হুর্গোংসব ও ম্থামা পৃজার ঘ্যক়-নিরূপণ।, 
হর্গোৎসব---- 

প্রতি! ১০২ ছুইত্তে ২৯২ 

খী সাক ১০২ ১ হখ* 

পুজোপকরণ বস্ত্র ১২২ 

ফাইল চিরুণী আদি ১1০ 

কুশালন 1 

্ষম্বলাসন ূ ৯২ 

চন্দন ৯ 

মহান্সান সামগ্রী সংগ্রহ ব্যয় ২২ 
গ্রণব্তিবন্ধন সামগ্রী ব্যয় ৮২ 
স্বট 14 

হছাগবলি ৯ ১ ২৬৯ 

মহিষবলি ১৪ ১) ২ 

রোচন্৫থে ফলমুলাঁদি শু ১১ ১০ 

দেবদেবীর জন্ত ভোগ) পরমান্ন পিষ্টক গু 
ভোজ ভোজ্যাদি ৬1৪ দিনে ১৫ ১ ৬৪ 

প্রত্যহ ৫০টি লোককে খাওয়ানের ব্যয় ৪০ 2১ ৬৩ 

মামুলি বস্্রদি ও বাজে ব্য ১ - ২ ১ ৮০ 

বাদ্য চুক চোল | € 9) ১৪ 

স্বৃতা শীত ১৫ 5১ ১৫%. 

গ্ুরোহিভের দক্ষিণ! ১৮ ৯ জঞ্ 
ঈ৫ ১৪২০০ ক ৪৯২৭% 

৯ এই শ্রেণীতে মাখুলি বন্বাদিতে ও লোক খাওয্ানেতে এৃং পুরো 
(১২)৩ 



টড 

পু ৃঁ ০২ 

শ্যামাপুজা | 

* ধ্রতিম! 0০ হইন্ডে ৯ 

ঘোড়শোপচার ১ প্রচ ১৪৬ এ ১৮ 

পূজার উপকরণ 1» * * ্ 

হাগবলি ১1৯ 5 ৪ 

দক্ষিণা যেথাশক্তি) 
দেবীর ভোগ সামগ্রী ২ ১ রঙ পু 

২৫ জনের আহারের বায় ৫ 2 ১৬ 

১০1০ ২৯ 

দোলযাত্রা। 

দোল! ও বেদী ২ হইতে ১৬ 

বন ছু ৫? ৩ 

বাবর ৯ কঃ 

খন্ড উপকরণ ২ ১১ ু 

ভোজভোজা ১৫ টে 2 

দক্ষিণ! বহ্ু'যৎসথ সঙ্গ (খাশকি) 

২২ ৭০ 

দশকর্খ 
(বিবাহে । 

পৃজ! লামত্রী-_দেবার্চনাধ্াঁয়ে যেরূপ উল্লিখিত আছে, তন্রপ; হার 
হিতের দক্ষিণ) ইত্যাদি আরও অধিক ধরিলে, মোট ২০০ কিম্বা ২২৫ 

টাকাতে হয়। 
এই শ্রেধীর পুজ! ৫০০ টাকাতে সুন্দর রূপ হয় । 
মধ্যাবস্থার হিন্দুংসৃহূদ্থের জন্ত এ রূপ ব্যয় এবং দক্ষিণার পরিমাণ সহ 

এই ফর্দ ত্ীস্বত হইল, সমৃদ্ধিশালীরা অবশ্ঠ এতপপ্রেঞ্চ। অধিক ব্যন্ক করিতে 
গায়েন, বরিয়াও খাফেন। 



পরিশিষ্ট! নব 

ফ্দেপ সাধ্য ।, 
বরপুজা ও বরের যৌতুক: 

ওয় শ্রেণী য় শ্রী 

বনজ জোড় ৪. পরউবস্ত্র১ গোড়, ১৫. 

গাহুকা ২ প্রকার) *২ সাধারণ বস্ত্র ১ জোড় ই 

জলপা্র ৩ পাছ্ক! ২ প্রকার) কাষ্ঠ ওচ্। ৩৯. 

অম্লাদ্দি পাত্র ১ প্রান্ত € জলপান্র &. 

আংটি স্বর্ণ নির্দিত ৮ অন্নাদি পাত্র ১৬ 

শয্যা ১ প্রন ) ১৮ কলস ৪ 

কুশগ্ডিকা ব্যয় ১০ শহ্য। ১ প্রস্ত ৩৪ 

পুরোহিতের দক্ষিণা যথাশক্তি 'ঘড়িচেন আদি, ১৯৯ 
ছগ্র ১ 

বাদাভাগ, ১০. কুশগ্ডিক! ১৯ 

ন্বত্যগীত ২৫ বাদ্যভাগ্ ২ 

দেবার্চন। ২০ নৃত্যুশগীত ২ মজলিশ র ৬ 

২০০ লোকের আহারীয় ৫০  দেবাচ্চন1 ২৩টি ৩৪ 

বন্্রা্ধি (জ্ঞাতিকুটুম্বার্থ) ৪ ৩** লোকের আহারীয় ৩৪৬ 
বন্থাদি (জ্ঞাতিকুটুম্থার্থ) ১০০ 

রি ০5
5595

5555
5 

৫৩০৬ ৃঁ ১৮৭ 

$ কন্তার জন্য, এ 

সাধারণ বস্ত্র ২যোড়ু . ৪ পঞউবন্ত্র ১ যেখড়, ১২ 

মনজুর বয় ৬ সাধারণ শুরু বত ৫॥ 

মন অতিরিক্ত চাকর চাকরাণী ও মন্ভুর ১০ 

বাহকাদি ১৬ 

গারিতো ধিক ১০. 

৬৮৩ 

প্য় ৭%টাক। 



১৯২ পাঁরাশিষ্ঠ 1 

 উপনয়ন। 
(ছুড়াকরণ-বেদারস্ত-সমাবর্তন সহ) 

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ফোড়শমাতৃক] ও বন্থধারার বর । 
চকহোম সামগ্রী, 

পাত্রার্দি (৭ হইতে ১৬ 

স্ব ২, দধি |, মধু. %, খৈ' কাপড় ৪ জোড়া ৮। | 

বোদুশমাতৃকা পুজ। ও বস্থধার। 

₹ 

কলা, গুবাক, পান সহ ২ রি ১৫ 

শ্রাদ্ধের কাপড় ২ জোড়, ৩ ্ ৬ 

দধি, গুড় চিনি, মধুঃ ঘ্বত ২ রা 

কেধপীনণ বস্ত্র সহ আহত বন্ত্র ২ জোড়! ২. রর 

পঞ্চশস্থয / টি %৯ 

বেড়,বাশ পলাশ কা গত ৮ /* 
কুণ্ডল্ | ১২ 

ঝুলিবস্থ ॥* ১ 
নাপিত খিদার ২. রি ৪ 

নাপিতের বস্ত্র ১০ & ২ 

বক্ষচারীর অলঙ্কার ১ প্রাস্ছ ৫ রি ৫5 

কান ফোড়ানের রূপার শলা 1০ ৮ ৫1৮ 

(অভাবে 'ত্রশ্বেভা শন্লী) 
কান্ট পাছৃকা ১ জোড় 1 রঃ 4৯ 

চণ্ম পাছুক1? ১ জোড় ১ % ঙ 

” ছত্র ১ ৮ ১০ 

চন্দ্রাতপ গামছা |* অন্যবিধ ২. 

দক্ষিণ! যখাশক্তি। উল্লখিভ তালিকার লিখিত ব্যয়ে ছুড়াকরণ ও বেদ 

সমাণত্নও হহতে পারে। এদ্বয-ীত অবস্থানুসারে পেবাঙচ্চন। (শ্লামাপুজ? . 

কবচনী মঙ্গলচণ্ত" বনহূর্গ। ইত্যাদি) এবং তাহার দক্ষিণা যথাশক্ি। 

ব্রাহ্মণ তোক্ষ ও অন্তালোকের ভোজ তালিকানুসারে যথাশ্জি। 

বৃদ্ধিশ্রাঞ্থ কুশগ্ডিকাদির ব্যয় পুর্বরবহ। কেবল বালকে*্ অলঙ্কার হখা- 

শক্ষিদ মৃলক্রিগার ব্য ধাত্রীর জৌড়, বালকের জোড় ও অন্তান্ত সামগ্রী 

এটি ৫ ১৬৬ 

,"অনুধক্ ব্যন্ব_ দেব ও ভ্রাঙ্গণভোজ হখশকি। 



গঙিশিষ্ট। ৯৬ 

বরপক্ষে পত্তাপক্গীয়কে কন্ঠার জন্ত অলঙ্ষার এবং কন্তাপক্ষে বরপক্গী- 

কে পণদান ইত্যাদি যাহ! লোকাচার আছে, তাহা এতঘ্যতীত আবশ্কক হয়। 

এস্মলে তদ্ধিবয় লিখা বিষ্প য়োজন। অবস্থানুসারে তালিকার লিখিষ্জ 
ব্যয়ের ন্যনাধিক্য করিতে পারেন। বাজার অনুসারে মুলোর তারতম্য 

হুইয়া থাকে। 

ছন্রপ্রাশন ও উপনরনাদি কার্যে স্থান, কাল ও অবস্থানুসায়ে, এবং 

দেশাচার, লোকাচার ও কুলাচার মতে আবশ্কমত দেবার্চনা এবং 

পিখিত উপদেশ ক্রমে এবং পশ্চাল্লিখিত তালিকান্পাতে ক্রক্ষণাদি ভে 

ও অন্যলোককে খাওয়াইতে পারেনা ফলতঃ ধাহার যাহা করিতে এফা- 

ভিিকী ইচ্ছা এবং যাহ] ন। কঙ্িলেই নয়, তাহা আর্থিক অবস্থাস্থুসারেই কঃ? 

কর্তব্য । আড়খরযুক্ত বহুব্যয়সাধ্য কার্য নিঃস্ব ব্যকির অবস্থাই সাধ্যাতীত। 

সময় ও অবস্থা বুর্ঝায়া ক্রিয়া কর্ম করিক্তে পারেন ;) অশক্ত অবস্থায় আদর 

করিতে যাওয়। খিড়স্বনীর হেতু । 

ক 

শ্রাঙ্ধকাণ্ডে _- 

ষোড়শ দান। , 

শিরশেনী। যধ্যজেনী।, 
১। ভূমি, অশক্তে মুল্যসহ রেকাবে মৃত্খণ্ড ১ ১৯ 
২। আসন, কুশানন, কশ্বলাসন ১ চ 
৩। জ্লদান, তৈজস কলন্ ২ € 

৪ | বন্দ'ন ২ $ 

€1। শিপ ॥% তু 

৬ 1 ক্আনন ২ ৫. 
1! তাস্ব।ল ১ ঙ ্ট রর 
৮। ছঞ্র ১ ১% 

৯1 গ্াক্ষ) চশনাদি 1৬ | 
১৬1 মাপ) ৮৬ ও ৬ 

১1 ফল | / ক 



তা 

৯৪ গরিশি। 

১২। শয্যা, লেপ, তোঁষক, বালিশ, মশারি 
ইত্যাফি সহ খাট ১ থানি ৯৫ ৪৬ 

১৩। পাহুক! ২ প্রকার কর 
১৪। গাবৌ, মবৎসা গাভী ১টি ১৫ ২৫ 

১৫। কাঞ্চন (দ্বর্ণ) / ২ ২ 

১৬1 ব্রজত, (রৌপ্য) ১ ৫ 

৪৫৪ ১২৮৪০ 

উক্ত যোড়শের প্রত্যেক দানের সঙ্গে এক এক খানি তৈজসাধার আব- 

স্তক হয়, তাহার মূল্য সর্বসমেত (রেকাব হইলেই হয়) 
৪ ১০1০ 

৫৪ ১৩৯ 

সমক্ক ও বাঁজারঅস্থুসীরে উল্লিখিত তালিকার মুল্যের তারতম্য হইতে 
পারে। 

তৈজস সামশ্রীগুলি রুপার করিলে, তাহাকে “রূপার যোড়শ” বলে। 
৩০* হইতে ১০০০ টাকা পর্য্যস্ত ব্যয়ে একটি রূপার ষোড়শ হইতে পারে । 

যতটি ষোড়শ করিতে ইচ্ছা, ততগুণ ব্যয়ও আবশ্যক €ইবে। 

বষোতসর্গ | 

নিরশ্রেণী। মধ্যশেণী 

বৃষ একটী পুষ্টীক্গ ও ক্ষতহীন ১ ূ ২৫ 
বসতব্বী (বকৃনা) ৪টি ১২ ২* 

বৃষের অলঙ্কার ১ প্রস্ত ৫ 

বসতরীর কাংস্তক্রোড়াদি ২ ৫ 

বৃযাচ্ছ দন টা 
বংসতরীত্ম আচ্ছাদন বস্ত্র ২ ৪ ১১ 

২৯ নি ৬$ 



, আন্ত | 
ব্যক্জমণ্ডপ 38৯ 

কাষ্ঠ সামী ও অগ্ঠান্ত মামগ্রীর 

ব্যয় ৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হই? 
ফ্লাছে । তাহা মোট ৬ 

যোড়শ ব্যস ৫৪ 

১ স্মী 
৪৩ | 

১২ 

১৩৪ 

১৬ 

৯€ 

উল্লিখিত ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ ও আদ্য শ্রান্ধে প্রত্যেক বৃত ব্রাক্ষণকে 

বরণ বস্ত্রাদি ও দক্ষিণ]! দিতে হয়। তাহ যিনি যেন্ধপ স্*গ্রহ করিতে 

সক্ষম, তিনি তাহাই করিবেন । ফলতঃ প্রত্যেক বৃত ব্রাহ্মণকে এঁ সকল 

দিতে হয়। শম্বীতা ও বিরাটও উহার অশ্তগত করিয়! লইলে, এঁ বাবতে ব্যক়্ 

ন্যুনাধিক ২৫ ১৪৩ 

এতদ্বাতীত কাক্ালী ও অতীখি অভ্যাগত বিদায় ও বান্ণাদি ভোজের 

ব্যয় কর্মকর্তা সাধ্যান্ুসারে করিবেন । 

আহারীয় সংগ্রহ | 

২৫ জন লোকের আহারোপযোগী। 

ফলাহার। 

স্বালানিকাঠ ॥০ ময়দা ।৫ সের 
চিনি /৩ সের ৪০ স্বত গেব্য) /৩4 সের 

ডাল ২ সের 1০ তরকারী 

মসলা ও লবণ 

দুপ্বেশ মেঠাই /8 দেয় ২৬ দধিক্ষীর 
পাম তামাক .. গ* ) 

মোট ব্যয় .”" 

নি 

গতর ূ ২21৬ 

1 

৩/০ 

ধা 



পন ওএসডি ৪ 

/'বটি বার ৮1 

8৪ পঞ্জিশিষ। 

মন্দ | 
ৃঁ ১ম প্রকার 

কাঠ 1৯. উঞ্তন চাউল ১০ আতপ ॥ 

মাইল |» গুড় ৮৯ ছুগ্ধ ২ 

মধি ॥* খ্বত এ 1৭ তরকারী ইত্যা ছি ৩/০ 

মলল! ০ তৈল লবণ 1» শাম ভামাক 

মোট ব্যয় "1 ৬ 
২ ক্লকার । 

চাউল ১ প্রকার ১৪০ ম্বাইল 1* 

সত /:4 লেন ১৪০ ময়দা / সের ৩/৬ 

চিনি /১॥ 17৯ গড ৭/৬ 

ঈধি ]* ছদ্ধ টি 

মতন ১।০ জনণ গ 

' তৈপ ৬ হক্সিদ্রা লঙ্কা ভবকারী ৩ 

মসল' %* পান তামাক ঞ 

সন্দেশ মিঠাই ২২ (আবশ্যক হইলে মাংস) 

মোট বাধ -৮১ শন ৯% 

পলাল বা পোলাও । 

২৫ জনেব আহারোপযোগী । 
পুরাতন হ্ুপ্ম চাউল ৯ ঘ্বড (পোলাও মাংলসাদিভে ৭ 

ভাল দুই ব্লকম ৷ দিধার অন্ত) /৩ সেক 

তত্করি ১ প্রস্ত €/ মত্স্ত বাম'"স হ্ 

তল হরিদ্রো লবণ (৮ দধি ৫ সের ॥% 

পায়স পিষ্টক ১৯ সন্দেশ মেঠাই ২. 

মসল। কিসমিস বাদাম ই; ১ পান তাম'ক 
সাধারণ ফলখহার ভোজ। 

দর্থি॥ বণ হা চিড়ে ॥” 

ট্ধ গ% খ্ড ॥4 

চিনি 1”? মেঠাই 
ময়দা ্ স্বত (গন্য) ৯ 
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